Zarządzenie Nr 884/ZKO/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmian dotyczących organizacji oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
pracowników Urzędu Miejskiego.
Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), § 9 ust. 5 oraz 11 ust. 3
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 413/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
COVID-19 nastąpiła konieczność wprowadzenia innych, niż dotychczas obowiązujących, godzin
rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym od
dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania praca wykonywana będzie każdego dnia od poniedziałku do
piątku 8 godzin, tj.: od godz. 7:30 do 15:30.
§ 2.
Powyższe godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala się dla pracowników na stanowiskach
urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi, z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej, Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników zatrudnionych na stanowisku
sprzątaczki oraz pracowników z indywidualnym rozkładem czasu pracy.
§ 3.
1. Od 28 października 2020 r. pracownicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które będą na
zmianę wykonywać pracę w siedzibie Urzędu Miejskiego albo pozostaną w innym
wyznaczonym miejscu wg następującego cyklu:
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2. Dla wydziałów związanych z realizacją zadań niezbędnych, według potrzeb, mogą być
ustalone inne rozkłady czasu pracy.
§ 2.
1. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów oraz osoby kierujące samodzielnymi komórkami
organizacyjnymi do:

1) właściwej organizacji pracy podległych komórek przy uwzględnieniu połowy składu
w każdej grupie;
2) podziału podległych pracowników na dwie możliwie równe liczebnie grupy, które
w powyżej wskazanym cyklu, będą na zmianę wykonywać pracę w siedzibie Urzędu
Miejskiego albo w innym wyznaczonym miejscu.
3) opracowania miesięcznego harmonogramu pracy wydziału.
wzór miesięcznego harmonogramu pracy wydziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia;
4) polecenia podległym pracownikom zadań do realizacji w ramach pracy poza miejscem jej
stałego wykonywania (pracy zdalnej) zgodnie z obowiązującą procedurą określoną
w Zarządzeniu nr 841/ZKO/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
2. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów oraz osoby kierujące samodzielnymi komórkami
organizacyjnymi do:
1) organizacji miejsca pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami
określanymi przez właściwe władze publiczne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii;
2) uwzględnienia w harmonogramach, o których mowa w ust. 1, rozdzielenia pracy osób
zastępujących się lub pracujących na zbliżonych kompetencyjnie stanowiskach, ze
szczególnym uwzględnieniem osób na stanowiskach kierowniczych;
3) organizacji pracy zapewniającej płynną realizację zadań.
§ 3.
Pracowników, w ramach realizacji zadań poza miejscem pracy, zobowiązuję niniejszym do
odpowiednich zachowań profilaktycznych.
§ 4.
Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Administracyjno-Technicznego o niezwłoczne dostarczenie
drogą elektroniczną do wszystkich pracowników instrukcji dotyczącej zasad pracy zdalnej
w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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