
ZARZĄDZENIE NrO.0 O 
STAROSTY 0M0C2 EGO 

z dnia 	 ... ~.Q.W.tf. . 

w sprawie pracy zdalnej i wykorzystywania sprzętu komputerowego 
do celów służbowych 

Na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-1 9, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), 
art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

1. 1. W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
• i rozprzestrzeniania się  choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem Starosta Otwocki 

jako kierownik Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnik służbowy pracowników Starostwa 
może polecić  pracownikom Starostwa Powiatowego w Otwocku wykonywanie, przez czas 
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania 
(praca zdalna). 

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać  przekazane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

3. Niniejszym upoważnia się  bezpośrednich przełożonych do wykonywania czynności, 
o których mowa w ust. 1 i 2. 

2. 1. Praca zdalna polegać  będzie na dostępie do zasobów informatycznych 
starostwa oraz poczty elektronicznej z wykorzystaniem sprzętów służbowych oraz 
prywatnych. 

2. Na czas pracy zdalnej nie obowiązują  zapisy Polityki Bezpieczeństwa Informacji 
i Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 

3. 1. Pracownik, o którym mowa w § 1 pozostaje w stałym kontakcie mailowym 
i telefonicznym z Urzędem Starostwa. 

2. Praca zdalna może zostać  zakończona poprzez wezwanie pracownika do stawienia 
się  w miejscu świadczenia pracy. 

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

S. Zarządzenie podaje się  do wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Otwockiego. 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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