
Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2020 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 5 października 2020 r. 

 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w  Gogolinie w związku        

z epidemią koronawirusa  

 

Na podstawie art. 33 ust. ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                               

7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                              

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), § 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. z 2020, poz.374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 

1423, 1478, 1493 i 1639) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) w zw. z art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1444), zarządzam co następuje:  

 

§1.  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,                 

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w okresie                                        

od 14 października 2020 r. do odwołania, wprowadzam następujące ograniczenia 

wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Gogolinie: 

 

1) nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów w pomieszczeniach biurowych 

Urzędu, z wyjątkiem Wydziału Spraw Obywatelskich i USC. Obsługa interesantów 

realizowana jest za pośrednictwem Biura Podawczego zlokalizowanego na parterze 

budynku Urzędu Miejskiego; 

2) do Biura Podawczego, Wydziału Spraw Obywatelskich i USC oraz Kasy może wejść 

jednocześnie po jednej osobie na jedno stanowisko obsługi; 

3) bezpośrednia (osobista) obsługa interesantów ograniczona zostaje do spraw: 

a) rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów); 

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

c) administracji architektoniczno-budowlanej; 

d) ochrony środowiska; 

e) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 

695, 782 i 875.); 

f) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie 

drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej                      

w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi 

publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub 

prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,      

o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471 i 1087). 

 



4) w sprawach nie wymienionych w ust. 3 – bezpośrednia (osobista) obsługa interesantów 

będzie możliwa po uprzednim umówieniu się na spotkanie oraz zarejestrowaniu 

przybycia do siedziby Urzędu. Na spotkanie należy umawiać się telefonicznie. 

5) składanie pism możliwe jest : 

a) poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej na rogu budynku 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie (przy drzwiach wejściowych prowadzących na 

poziom                 -1); 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego; 

c) drogą elektroniczną; 

d) przy wykorzystaniu platformy ePUAP; 

 

6) wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu (interesanci i pracownicy) mogą być 

poddawane badaniu temperatury przez pracownika dyżurującego, a osoby u których 

zmierzona na czole temperatura przekracza 37 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone do 

obiektu; 

7) wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu zobowiązane są do zakrywania ust                 

i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego oraz poddania się 

samodzielnie dezynfekcji rąk przy użyciu środków zapewnionych przez Urząd; 

8) skargi i wnioski można zgłaszać telefonicznie pod nr. 77 4076814 lub na adres: 

sekretariat@gogolin.pl. 

 

§ 2. 1. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami pracy urzędu) 

informowania swojego bezpośredniego przełożonego, telefonicznie lub e-mailem (nie 

bezpośrednio) o tym, że: 

a) pracownik ma objawy choroby COVID-19: gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu, 

smaku, a także objawy przeziębienia; 

b) pracownik miał styczność z osobą zakażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która 

miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną; 

2. Mając na uwadze treść art. 165 §  1 pkt 1 Kodeksu karnego apeluje się pracowników  

Urzędu Miejskiego o powstrzymanie się od uczestnictwa w wydarzeniach mogących  

powodować  zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej 

wywoływanej przez wirusa COVID-19 ( przykładowo zgromadzenia publiczne,  duże  

imprezy okolicznościowe, wyjazdy zagraniczne itp.), a w przypadku uczestnictwa w ww. 

wydarzeniach zgłaszanie tego faktu pracodawcy. W przypadku powzięcia przez 

pracodawcę informacji w ww. zakresie pracodawca rozważy czasowe zlecenie 

pracownikowi pracy zdalnej z uwzględnieniem stosownych przepisów Kodeksu pracy.  

3. Bezpośredni przełożony poleca w takiej sytuacji, z uwzględnieniem przepisów prawa 

pracy, by pracownik nie stawiał się do pracy w budynku Urzędu i niezwłocznie przekazuje 

informację Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjnych. 

4. Jeżeli u pracownika objawy chorobowe COVID-19 pojawią się w czasie pracy w budynku 

Urzędu, pracownik telefonicznie informuje przełożonego o swoich objawach chorobowych 

oraz o tym, z kim w Urzędzie miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni. 

Pracownik ma również obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za BHP                      

i dostosować się do jej poleceń. 

5. Bezpośredni kontakt ma miejsce wtedy, gdy osoba: przebywa stale z pracownikiem razem 

w pokoju, rozmawiała twarzą w twarz albo w bezpośredniej bliskości co najmniej                    

15 minut, mieszka z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie. 

mailto:sekretariat@gogolin.pl


6. Przełożony dopilnowuje, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, o którym mowa       

w ust. 3, a po opuszczeniu go przez pracownika – zleca dezynfekcję pokoju.                            

Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiada osoba odpowiedzialna za BHP. 

7. Pracownika, o którym mowa w ust. 3 kieruje się poza budynek Urzędu – pracownik 

zostawia otwarty pokój i przemieszcza się po budynku w kierunku wyjścia w maseczce                

i rękawiczkach, zabiera ze sobą rzeczy osobiste z pokoju. 

 

§ 3.1. Wprowadza się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 

pomocniczych możliwość pracy zdalnej. 

2. Wskazane w ust. 1 formy pracy będą realizowane w oparciu o opracowane przez 

bezpośrednich przełożonych, tygodniowe harmonogramy pracy. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonujące pracę zdalną: 

a) mogą zostać w każdym czasie (w godzinach pracy Urzędu) wezwane przez pracodawcę 

do siedziby Urzędu w celu realizacji zadań wymagających ich obecności w miejscu 

pracy; 

b) są zobowiązane do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym                     

z pracodawcą (bezpośredni przełożony, Wydział Spraw Administracyjnych); 

c) są zobowiązane do zwracania szczególnej uwagi na konieczność stosowania 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa danych, zwłaszcza danych 

osobowych. 

4. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów oraz bezpośrednich przełożonych pracowników 

zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do prowadzenia nadzoru nad pracą 

podległych pracowników oraz do bieżącego zarządzania nimi w sposób umożliwiający 

niezakłóconą pracę Urzędu. 

§ 4.1. Wszyscy pracownicy Urzędu obowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic 

zasłaniających usta i nos podczas obsługi mieszkańców oraz w miejscach 

wspólnych/ogólnodostępnych (korytarze, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne). 

2. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekowania rąk za pomocą środków do dezynfekcji 

(płyny, żele) dostarczonych przez pracodawcę. 

3. Wszystkich pracowników Urzędu obowiązuje ograniczenie przemieszczania się po 

budynku bez uzasadnionej potrzeby. W pierwszej kolejności należy stosować formy 

kontaktu, które ograniczają bezpośrednie kontakty międzyludzkie (telefon, e-mail).                

W przypadku bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami Komórek należy 

bezwzględnie zachować się w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi 

sanitarno-epidemiologicznymi, instrukcją dla pracowników Urzędu w związku                              

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i używać środków ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice). 

 

§5. Traci moc Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2020 Burmistrza Gogolina z dnia                           

22 maja 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie             

w związku z epidemią koronawirusa. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r. i  podlega ogłoszeniu, na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także przez wywieszenie ogłoszenia                         

w siedzibie jednostki. 

 


