
ZARZADZENTE

LUBUSKI EGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 22 stycznia 2021 roku

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

w Gorzowie Wlkp. w ramach dzialah ma.iqcych na celu przeciwdzialanie COVID-I9 .

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiazaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chor6b

zakainych oraz v'rywola nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.22O20 r.poz.37 4 z p6i-n. zm.), art.

25 ust.4 pkt 2, ust.9 i ust. 10 (Dz.U.z202O r. poz.265 z p6i.n. zm.) oraz S 33 ust.3 pkt 1

Regulaminu Organizaclnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w

Gorzowie Wlkp. z dnia 2\ pai.dziernika 2015 roku wydanego Zarz4dzeniem nr 15 Lubuskiego

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 wrzeSnia

2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizaclnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony

RoSlin i Nasiennictlva w Gorzowie WIkp. zarz4dza siq, co nastgpuje:

s1.

W zwi4zku z \4ystEpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywolanego

zaka2eniami wirusem SARS-CoV-Z, powodujqcym chorobq COViD- 19 i konieczno6ciE je.i

przeciwdzialania, wprowadza sig zasady pracy zdalne) w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

s2.

1. W celu przeciwdzialania COVID-19 Kierownik Dzialu lub Oddzialu w Wojew6dzkim

Inspektoracie 0chrony RoSlin i Nasiennictlva w Corzowie WIkp. przygotowuje harmonogram

pracy kom6rki organizacyjnej, uwzglqdniajqcy wykonywanie przez pracownik5w zadari w

ramach pracy zdalnej, wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 1 do ninie)szego zarz4dzenia.

Zlecenie wykonywania przez pracownik6w pracy zdalnej mo2liwe bqdzie tylko przy

zachowaniu ci4gloSci pracy Inspektoratu.

Lubuski Wo)ew6dzki Inspektor Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. zwany dalej

Pracodawcq, kieruje pracownika Inspektoratu do wykon),wania pracy zdalnej, akceptujEc

pisemnie harmonogram przedstawiony przez Kierownika Dzialu lub Oddzialu

w Inspektoracie.

Z.

3.



4. Kierownik Dzialu lub Oddzialu w Inspektoracie przedstawia Pracodawcy harmonoBram pracy

kom6rki organizacyjnej raz na tydzieri. Do harmonogramu nale2y dolqczy6 oSwiadczenie oraz

zgodq pracownika na u2)raranie narzqdzi lub materiai6w niezapewnionych przez pracodawcq

niezbqdnych do wykonywania pracy zdalnej wedlug wzoru stanowiqceSo zalqcznik nr Z do

niniejszego zarz4dzenia.

5. Pracownik jednorazowo wyraia zgodq na uz)'wanie narzgdzi lub material6w

niezapewnionych przez pracodawcg niezbqdnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik

w ka2dej chwili mo2e cofn4i zgodq o kt6rej mowa w zdaniu poprzedza)4cym, skladai4c

pisemne oSwiadczenie.

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

czasu pracy okreSlonego w umowie o pracg.

7. Pracownik wykonujqcy pracq zdalnq samodzielnie zapewnia stanowisko i miejsce pracy

spelniaj4ce warunki BHP w miejscu zamieszkania.

8. Pracownik wykonujqcy pracq zdalnq prowadzi indywidualnie ewidencjq czasu pracy.

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

w miejscu Swiadczenia pracy. Stawienie siq w mieiscu pracy nastqpuie niezwlocznie

w zale2noici od sltuacji, jednak nie p6iniei ni2 w dniu nastqpnlrm od dnia wezwania.

Wezwanie mo2e nastqpi6 za po6rednictwem mo2liwych i dostqpnych Srodk6w np.:

telefonicznie lub poprzez pocztg elektronicznE.

10. Ka2dy pracownik Swiadcz4cy pracq zdaln4 mo2e iq wykonywa6 rvylEcznie na komputerze

otrzymanym od Pracodawcy. Pracq zdaln4 wykonuje siq za po6rednictwem systemu

komputerowego:. ZSl, poczty elektronicznej oraz wewnqtrznei sieci komputerowej

Woiew6dzkiego Inspektoratu: I NTRANET.

11. Pracq zdaln4 pracownik wykonuie wylqcznie w oparciu o dokumenty slu2bowe w formie

elektronicznej, udostqpnione na wewnQtrznei sieci komputerowe, Woiew6dzkiego

Inspektoratu: INTRANET.

12. Kierownicy Dzial6w lub Oddzial6w organizuj4 pracq zdalnq, skanujE iprzekazuj4 zeskanowane

dokumenty slu2bowe pracownikom lednostek organizacyjnych w formie elektroniczne.l,

udostqpniaj4c je w wewnqtrznej sieci komputerowej Wojew6dzkiego Inspektoratu:

INTRANET w celu wlzkonania przez pracownika okre5lonych czynno6ci slu2bowych, a

nastgpnie skladaiq raport pracodawcy z pracy pracownik6w rvykonujEcych pracq zdaln4 raz

w miesiqcu formie elektronicznej na adres: kadry:gorzs!,v-wlkp@lt,su€oy+1 .

13. Pracownicy kom6rek organizacyjnych, kt6rzy wykonuj4 pracq zdalnE informuj4

bezpoSredniego przelo2onego za posrednictwem poczq/ elektronicznei o rozpoczQciu i

zako6czeniu pracy dokladnie w momencie jej rozpoczqcia oraz zakoficzenia z uwzglgdnieniem

obowiEzku pracownika wzakresie usprawiedliwiania nieobecno6ci oraz niezdolno6ci do



t4.

pracy. W/w informacje w formie papierowej naleiy raz w miesiqcu przekazai do kom6rki

kadrowei.

Samodzielne stanowisko ds. Informatyki udziela wsparcia technicznego pracownikom

pracuj4cym zdalne.

W przypadku braku mo2liwo6ci wykonywania pracy zdalnej, bezpo6redni przelo2ony

w porozumieniu z pracodawcq moZe umo2liwi6 pracownikowi wykorzystanie urlopu

\,!ypoczynkowego zaleglego, z uwzglqdnieniem zapewnienia ci4gloSci pracy kom6rki

organizacyjnej.

s3.

Wykonanie zarz4dzenia powierza siQ bezpo6rednim przelo2onym pracownik6w

r.rykonujqcych pracq zdalna fkierownikom kom6rek organizacy,nych) i pracownikom

zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach prary ds. kadr oraz ds. informatyki.

s4.

Traci moc zarzqdzeniez dnia26 marca 2020 r. w sprawie zasad pracy zdalnej w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w ramach dzialafi majqcych

na celu przeciwdzialanie,,COViD-19".

ss.

Zarzqdzenie wchodziw iycie z dniem 1 lutego 2020 r.

Lubuski W 6dzki lnspektor
Ochrony R iN

J\i\

15.



Zal4cznik nr 1 do zarz4dzeniazdnia2Z stycznia 2020 r.
w sprawie zasad pracy zdalnej

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w ramach dzialafi majqcych na celu przeciwdzialanie COViD-19 .

Harmonogram pracy wterminie

(nazwa kom6rki organizacyjnej wl0RiN) ftermin od ........ do)

[podpis Kierownika Dzia]u lub Oddzia]uJ

[akceptacja - zgoda Pracodawcy)

Lp.' Termin

od

Termin

do

Godziny pracy Imiq i nazwisko

pracownika

wykonuiEcego

pracq w

fednostce

lmiq i Nazwisko

pracownika

wykonuj4cego

pracq zdaln4

Wykaz czynnoSci

wykonywanych na pracy

zdalnei



Zalqcznik nr 2 do zarzqdzeniaz dnia2Z stycznia 2020 r.
w sprawie zasad pracy zdalne;

w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w ramach dzialafl majqcych na celu przeciwdzialanie COViD-19 .

I. OSwiadczenie pracownika:

1. Zobowi4zujq siq do ochrony wszelkich danych slu2bowych, w tym w szczeg6lno5ci danych
osobowych i zasob6w danych sieciowych WIORiN w Warszawie.

2. Zachowam dane Pracodawcy w poufnoSci, tak by osoby trzecie nie mialy do nich dostqpu.
3. Nie bqdq kopiowai/zapisywai danych slu2bowych na niezabezpieczone/prywatne pendrive'y i

inne noSniki zewnqtrzne.
4. Mam SwiadomoSi,2e komputer, telefon i inne noSniki przekazane miprzez Pracodawcq slu24

wylqcznie do pracy slu2bowej - nie zainstalujq dodatkowego oprogramowania bez nadzoru IT,

nie bqdq korzystai ze slu2bowego sprzQtu w innych celach, ni2 te zwi4zane z pracE.

5. Komputer oraz noSniki udostgpnione przez Pracodawcq zabezpieczg w odpowiedni spos6b przed
dostqpem os6b nieupowa2nionych, zgodnie zprzekazanymi mi w tym zakresie wytycznymi.

6. Bqdq przestrzegat, zasad korzystania z komputera, telefonu i innych noSnik6w przekazanych mi
przezPracodawcq zgodnie z obowi4zujqcymi w tym zakresie procedurami, w tym w
szczeg6lno5ci zgodnie zwffcznymi i regulaminem IT.

7. Zobowi4zujq siq zwr6cii powierzonq mi dokumentacjq, mienie pracodawcy, noSniki wrazz
kompletnymi danymi na ka2de 2qdanie Pracodawcy.

B. Zobowiqzujq siq do przestrzegania wszystkich zasad pracy wynikajqcychzzawarlych um6w,
uzgodnieri, oSwiadczeri i powierzonych obowiqzk6w slu2bowych.

Data i podpis pracownika wykonujqcego pracQ zdaln4

Il. Zgoda Pracownika (tylko w przypadku braku telefonu slu2bowego)

Zgadzam siq na wykorzystanie podanego przeze mnie powyZej prywatnego numeru telefonu do
kontakt6w slu2bowych, w celu umo2liwienia pracy zdalnej. Moja zgoda obowiqzuje wyi4cznie na
czas wykonywania prary zdalnej oraz czasu ustania zagroienia epidemiologicznego wywolania
wirusem SARS-CoV-2.

Nr telefonu:

Data i podpis pracownika wykonujqcego prace zdalnE


