ZARZĄDZENIE NR OR.120.9.2021
STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr OR.120.13.2020 w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej
w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2020 r., poz. 920 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr OR.120.13.2020 Starosty Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2020r.
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie, po §3 dodaje
się §3a o treści:
"§3a. 1. Zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego powiadomienia równolegle bezpośredniego przełożonego oraz inspektora ds. kadr, e-mailem bądź telefonicznie - o przyczynie
swojej nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania - w tym bezwzględnie, o fakcie
objęcia kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Pracownik objęty kwarantanną lub izolacją domową może wnioskować do pracodawcy
o wyrażenie zgody na świadczenie przez niego pracy w trybie pracy zdalnej. W tym celu pracownik
wypełnia „Oświadczenie o pracy zdalnej”, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do monitorowania nieobecności
pracowników w pracy i jej możliwego związku z kontaktem z wirusem SARS-CoV-2, ze
szczególnym uwzględnieniem przyczyn nieobecności (urlopy spędzane w rejonach występowania
wirusa, kontakt z grupami ryzyka itp.).
4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia należy wymagać poddania się kwarantannie we własnym
zakresie lub zgłoszenia się pracownika do służb sanitarnych.
5. Zobowiązuje się pracowników do unikania przyjścia do pracy z objawami chorobowymi, bez
względu na ich przyczyny.”
§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
mgr Rafał Litke

Załącznik do zarządzenia Nr OR.120.9.2021
Starosty Międzychodzkiego
z dnia 30 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE O PRACY ZDALNEJ
PODCZAS KWARANTANNY / IZOLACJI DOMOWEJ
do wypłaty 100% wynagrodzenia osobie, która wykonywała pracę zdalną podczas
kwarantanny/izolacji domowej*)

W

związku

z

nałożoną

na

mnie

kwarantanną/izolacją

domową*)

od

……………….

do ………………… wnoszę o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej (poza
stałym miejscem wykonywania pracy określonym w umowie o pracę), zgodnie z zakresem
powierzonych mi obowiązków.
Jestem świadomy, że w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny/izolacji domowej*),
nie przysługuje mi wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy, o których mowa w art. 92 KP
i w odrębnych przepisach.
Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w formie zdalnej
i jestem świadomy konsekwencji zdrowotnych w związku z podjęciem pracy w w/w okresie.

…………………………………….
(data i podpis Pracownika)
AKCEPTACJA PRZEŁOŻONEGO
Akceptuję/nie akceptuję *) wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny/izolacji domowej*)
……………………………………………..
(data i podpis Przełożonego)
ZGODA PRACODAWCY
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*)
………………………………………………..
(data i podpis Pracodawcy)
*) Niepotrzebne skreślić

