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Zarządzenie Ęrektora biura nr 3l2a20
w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym
W związku w zagrożeniem koronawiru§em Dyrektor Biura Okręgu PZW w Katowicach,
wprowadza z dniem 16 marca 2020 r. na okres do 31 marca 2020 t. następujące ograniczenia
w pracy biwa i w obsfudze interesantów pruezBiuro Okręgu PZW w Katowicach:
1. W dniach od 18 marca do 31 malca 2020 t. Biuro Okręgu PZW w Katowicach pracuje
w ograniczonym zakresie w trybie dyżurów i pracy zdalnej. Pozostali pracownicy Ędą korzystać
zzaległych rnlopów.
Zańesza się do odwołania organizację wszelkich spotkń w sali konferencyjnej Biura
lub innych pomieszczeniach biurowych.
3. Obsługę interesantów ogranicza się do formy telefonicznej lub e-mailowej. W przypadku
konieczności przyjechania do biura, należy ustalić to z Dyrektorem Biura.
Obsługa kasy odbywać się będzie do godziny 12.00
5. Wszelka korespondencja z kół, w tym raporty kasowe baŃowe, powinna być
przesyłana pocńą tradycyjną. W ostatecznościnależy ńożyó dokumenty w wyznaczonym
miejscu w biurze.
6. Zamówienia
znaki
należy składać poprzez skrzynkę e-mailową
seketariąt@opzw.websęrewr.pl w formie skanu podpisanego wniosku i telefonicznie ustalić
termin odbioru.
7. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów
bankowych.
8. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymać się
do czasu odwołania podwyźszonego zagrożenia epidemicznego.
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Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad
profi laktyc zno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.

