
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej dla kierowników klubów dziecięcych, dla których 
Gmina Czerniejewo jest organem założycielskim 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 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 r. poz. 1842 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo może do odwołania: 

1. polecić, 

2. zezwolić na wniosek kierownika klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem 
założycielskim, wykonywanie przez kierownika obowiązków określonych w umowie o pracę w systemie pracy 
zdalnej, 

3. wzór wniosku o umożliwienie pracy zdalnej stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Kierownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek w szczególności: 

1. pozostawać w dyspozycji organu założycielskiego w godzinach pracy klubu, 

2. zorganizować stanowisko pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

3. zabezpieczyć dostęp do sprzętu służbowego oraz  posiadanych danych i informacji przed dostępem osób 
trzecich i ich zniszczeniem, 

4. przestrzegać obowiązujących regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości kierownikom klubów dziecięcych określonych w § 1. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 11/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

Imię i nazwisko kierownika: …………………………………………………………………… 

Nazwa placówki zarządzanej przez kierownika: ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

WNIOSEK O UMOZLIWIENIE PRACY ZDALNEJ 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID – 19 oraz zapisami 
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, zwracam się z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej w dniach od ……………………… do 
……………………./ bezterminowo* 

Pracę zdalną będę wykonywał/ła w miejscu zamieszkania/ inne*……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Prośbę swą uzasadniam: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…                                                                                    ……………………………………… 

         podpis kierownika klubu dziecięcego ) 

*niepotrzebne skreślić
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