ZARZĄDZENIE NR 66.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie
Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz 2021 r. poz. 1038), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r.
poz. 159, 180, 255,616 i 981), art. 3, art. 4h, art. 4ha ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255,
2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192,
1510 i 1535), §21, § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r.
poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583 i 1754), art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 38.2021 Starosty Opatowskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie środków
zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Opatowie w związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARSCoV-2, zmienionym zarządzeniami: Nr 43.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Nr 45.2021 z dnia 28 czerwca
2021 r. i Nr 56.2021 z dnia 3 września 2021 r„ wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "30 września 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 października 2021 r.";
2) w załączniku Nr 2 w § 1 ust. 1 wyrazy "30 września 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 października
2021 r.".
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go na stronie Starostwa,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz poprzez wywieszenie go na drzwiach Starostwa.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Opatowie.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do zadań własnych starosty jest organizacja pracy
starostwa powiatowego jako urzędu, w tym też celu wydaje zarządzenia jako zwierzchnik służbowy
pracowników. W kolejnym akcie normatywnym (ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi) w art. 22 ust. 1 ustawodawca przewidział obowiązki dla zarządzającego
nieruchomością z zakresu utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno - sanitarnym.
Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
w początkowych artykułach określono zadania polecenie wykonywania pracy zdalnej, gdyż w okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione,
poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć
w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby
zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy
albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z
tego tytułu wynagrodzenie.
Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
reguluje rozporządzenie Rady Ministrów, które wskazuje, że do odwołania w urzędach administracji
publicznej kierujący mogą polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, może wyłączyć z
zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy
obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub
jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej. Kwestie te Rada
Ministrów na chwilę obecną wprowadziła do dnia 31 października 2021 r.
Mając powyższe na uwadze starosta jako kierownik urzędu, zwierzchnik służbowy pracowników
starostwa wprowadził środki zapobiegawcze i obostrzeżenia na terenie tut. urzędu - Starostwa
Powiatowego w Opatowie w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zarządzenie zgodnie z § 2 podaje się do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie na stronie Starostwa, BIP oraz poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych
urzędu.
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