ZARZĄDZENIE NR 6/2021
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia hybrydowej organizacji pracy w Starostwie Powiatowym
w Lesznie

Na podstawi art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020r., poz. 920), w związku z § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21
grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 2316 ze zm.) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. W celu przeciwdziałania COVID-19 i w związku z potrzebą podjęcia działań
profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
Starostwa Powiatowego w Lesznie, wprowadza się w dniach od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego
2021 r. hybrydową organizację pracy w Starostwie Powiatowym w Lesznie polegającą na
możliwość wykonywania pracy w miejscu jej stałego wykonywania, a także poza miejscem jej
stałego wykonywania (praca zdalna).
2. Naczelnicy poszczególnych Wydziałów, kierując się koniecznością zapewnienia
prawidłowego działania kierowanych przez siebie Wydziałów, wykonywania zadań
niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu a także koniecznością
zapewnienia pomocy obywatelom, odpowiednio organizują pracę podległych pracowników,
wnioskując do Starosty Leszczyńskiego o wydanie pisemnego polecenia wykonywania przez
poszczególnych pracowników pracy poza miejscem jej stałego wykonywania lub, o ile będzie
to konieczne, dla realizacji w/wym. zadań, polecając tym pracownikom wykonywanie pracy w
miejscu jej stałego wykonywania.
3. Wniosek o wydanie polecenia wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania
wymaga uzgodnienia z Inspektorem ochrony danych w zakresie przestrzegania zasad polityki
ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy.
§2
1. Pracownicy zobowiązani są wykonywać pracę w miejscu jej stałego wykonywania na
podstawie poleceń właściwych Naczelników Wydziałów lub poza miejscem jej stałego
wykonywania na podstawie pisemnych poleceń Starosty Leszczyńskiego dot. wykonywania
pracy zdalnej oraz według harmonogramów pracy ustalanych przez właściwych Naczelników
Wydziałów.
1

2. Harmonogramy pracy, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane elektronicznie do
Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie
w terminie poprzedzającym okres objęty harmonogramem.
§3
1. Zasady wykonywania pracy zdalnej określa zarządzenie Nr 12/2020 Starosty
Leszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie
Powiatowym w Lesznie.
2. Konkretne obowiązki i czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej pracownicy są
obowiązani uzgodnić z bezpośrednim przełożonym.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Leszczyńskiego oraz Naczelnikom
Wydziałów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Leszczyński
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