
ZARZĄDZENIE Nr 17.2020 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 01.04.2020 roku

w sprawie: wprowadzenia ograniczeń dotyczących wykonywania zadań Urzędu Gminy Rawa 
mazowiecka , w tym pracy zdalnej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID19

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zmianami) w związku z Art.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 
roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 ( DZ.U. 2020r. poz.374), innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , a także § 13 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Z dniem 6 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadzam możliwość wykonywania 
pracy zdalnej przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, 
których zakresy czynności umożliwiają wykonywanie pracy w ten sposób.

2. Praca zdalna jest wykonywana poza siedzibą Urzędu według rozkładu czasu pracy 
przyjętego dla normalnego toku pracy.

3. W czasie określonym w ustępie 2, pracownik pozostaje w stałym telefonicznym 
kontakcie oraz w dyspozycji pracodawcy i ma obowiązek stawić się w miejscu pracy 
na każde jego żądanie.

4. Warunki pracy zdalnej określa bezpośredni przełożony pracownika , tak aby nie 
zostało zakłócone funkcjonowanie Urzędu.

5. Dokumenty jawne i powszechnie dostępne mogą znajdować się w dyspozycji 
pracowników poza Urzędem, za zgodą bezpośredniego przełożonego.
Zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnic prawem chronionych 
należy przestrzegać na dotychczasowych zasadach.

6. Pracownicy wykonujący pracę zdalną mogą zostać zobowiązani do przedstawienia 
informacji pisemnej o wykonywanych czynnościach i ich efektach.

§ 2. Harmonogramy wykonywania pracy zdalnej sporządza pracodawca na każdy tydzień 
obowiązywania zarządzenia.

§ 3. Kontrolę nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Kierownikom 
Referatów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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