
ZARZADZENTE

LUBUSKIEGO WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 26 rnerce 2020 roku

w sprawie zasad pracy zdalnei w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp. w ramach dzialai majqcych na celu przeciwdzialanie ,,COViD-19".

Na podstawie S 33 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 paidziernika 2015 roku wydanego

Zarz4dzeniem nr 15 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 wrze5nia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyinego

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Corzowie Wlkp. zarzqdza sig, co

nastqpuje:

s1.

W zwi4zku z obowiEzywaniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach

zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b

zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374J, okre5laj4cego miqdzy

innymi zadania organ6w administracii publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania

zakaienia lub choroby zakai,nej wywolanei wirusem ,,COViD- 19" lub ,,koronawirusem",

wprowadza sig zasady pracy zdalnej w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro3lin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

sz.

1. W celu przeciwdzialania ,,COViD-19" pracodawca mo2e polecii pracownikowi wykonywanie,

przez oznaczony czas, pracy okreSlonej w umowie o pracq, poza miejscem jel stalego

wykonywania (praca zdalnal.

2. Zlecenie wykon),wania przez pracownik6w pracy zdalnej mo2liwe bgdzie tylko przy

zachowaniu ci4glo6ci pracy Inspektoratu i zachowaniu obecno6ci co naimniei 1 osoby

w ka2dym Dziale, Delegaturze i Oddziale.

3. Kierownicy kom6rek organizacyjnych: Kierownicy Dzial6w, Kierownik Delegatury Kierownicy

Oddzial6w na pi5mie wnioskujq - wskazujq do pracodawcy - Lubuskiego Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie WIkp. pracownik6w, w tym

Kierownik6w jednostek organizacyjnych do pracy zdalnej wraz z harmonogramem



wykonywania pracy zdalnei. Wniosek o pracg zdalnq dla danego pracownika mo2e dotyczyf

okresu nie kr6tszego ni2 5 dni roboczych. Decyzjq o poleceniu pracy zdalnej mo2e podiqd

r6wniez pracodawca bez wniosku, o kt6rym mowa w zdaniu poprzedzajqcym.

4. Polecenie pracy zdalnei nastqpuje w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku kierownika

kom6rki organizacyjnej lub z urzqdu i wydawane .jest przez pracodawcg.

5. Skierowanie do pracy zdalnej moZliwe iest pod warunkiem wyra 2enia przez pracownika zgody

na wykorzystanie do cel6w sluibollych prywatnego lacza internetowego. Pracownik, kt6ry nie

posiada slu2bowego telefonu kom6rkowego moie by6 skierowany do pracy zdalnej po

wyra2eniu zgody na wykorzystanie do cel6w slu2bowych pr)'lvatnego telefonu, kt6ry bqdzie

znajdowal sig w miejscu wykonywania pracy zdalnej. W przypadku wyraienia zgody

pracownik zobowi4zany iest do przekazania pracodawcy i bezpoSredniemu przelo2onemu

numeru prywatnego telefonu w celu kontaktu przy wykonywaniu pracy zdalnej.

6. Praca zdalna winna byt wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika i z zachowaniem

czasu pracy zgodnie z umowq o pracq.

7. Pracownik wykonu.l4cy pracq zdalnq samodzielnie zapewnia stanowisko i miejsce prary

spelniaj4ce warunki BHP w miejscu zamieszkania.

8. Pracownik wykonu.j4cy pracq zdaln4 prowadzi indywidualnie ewidencje czasu pracy.

9. Praca zdalna mo2e zostai zakoitczona poprzez wezwanie pracownika do stawienia siq

w mieiscu Swiadczenia pracy. Stawienie siQ w miejscu pracy nastqpuje niezwlocznie

w zale2no5ci od sytuacji, iednak nie p6lniej niZ w dniu nastqpnym od dnia wezwania.

Wezwanie moie nastqpit za po5rednictwem mo2liwych i dostqpnych Srodk6w np.:

telefonicznie lub poczty elektronicznej.

10. Ka2dy pracownik Swiadczqcy pracq zdaln4 moie jq wykonywa6 tylko na komputerze

otrzymanym od pracodawcy. Pracq zdaln4 wykonuje za po6rednictwem systemu

komputerowego: ZSI, e-mail oraz wewnetrznej sieci komputerowej Woiew6dzkiego

Inspektoratu: INTRANET.

11. Pracq zdalnq pracownik wykonuje tylko w oparciu o dokumenty sluZbowe w formie

elektronicznej, udostqpnione na wewnQtrznej sieci komputerowei Wo,ew6dzkiego

Inspektoratu: INTRANET.

12. Kierownicy Dzial6w, Kierownik Delegatury, Kierownicy Oddziai6w organizuia pracq zdaln4,

skanuj4 i przekazujq zeskanowane dokumenty slu2bowe pracownikom jednostek

organizacyjnych w formie elektronicznej, udostqpniaiac ie w wewngtrznej sieci komputerowei

Wojew6dzkiego Inspektoratu: INTRANET. W celu wykonania przez pracownika okre6lonych

czynno:ici slu2bowych, a nastQpnie skladajq raport pracodawcy z ptacy pracownik6w

wykonu.jqcych pracq zdaln4 l raz dziennie w formie elektronicznej na adres e-mail: kadry-

gorzow-wlkp@piorin.gov.pl



13. Pracownicy kom6rek organizacyjnych, kt6rzy wykonujq praca zdaln4 informujE

bezpo6redniego przelo2onego drogE mailow4 o rozpoczqciu i zakoficzeniu pracy dokladnie

w momencie je., rozpoczqcia oraz zakofczenia z uwzglqdnieniem obowiqzku pracownika .

w zakresie usprawiedliwiania nieobecno(ci oraz niezdolno6ci do pracy. Praca zdalna powinna

odbywa6 siq w godzinach pracy, kt6re pracownik Swiadczylby w zakladzie pracy. W/w

informacje w formie papierowej nale2y 1 raz w tygodniu przekaza6 do kom6rki kadrowej

14. W sytuacii, kiedy pracA zdalnq wykonuj4 Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawial4

pracodawcy harmonogram wykonywania czynno6ci slu2bowych zdalnie oraz vtyznaczaiq

pracownika, w Dziale, Oddziale i Delegaturze, kt6ry bgdzie skanowal dokumenty slu2bowe

i w formie elektronicznej udostqpniai je w wewnqtrznej sieci komputerowej Wojew6dzkiego

Inspektoratu: INTRANET.

15. Samodzielne stanowisko ds. Informatyki udziela wsparcia techniczneSo pracownikom

pracujqcym zdalne.

16. W przypadku braku mo2liwo6ci wykonywania pracy zdalnej, bezpo6redni przelo2ony

w porozumieniu z pracodawcA moZe umoZliwit pracownikowi wykorzystanie urlopu

wypoczynkowego zaleglego, z uwzglgdnieniem zapewnienia ciqgloSci pracy kom6rki

organizacyjnej.

S3'

Wykonanie zarz4dzenia powierza siq bezpo6rednim przeio2onym pracownik6w

wykonuiqcych pracq zdalna (kierownikom kom6rek organizacyinych) i pracownikom

zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy ds. kadr oraz informatyki.

Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania.
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