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Katowice, dnia 29.05.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora biura nr 812020
w §prawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania

zakażeniom i chorobom zakaźnym

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3lż020 z dnia 17 .03.ż020 r., nr 4lżOża
z 31.03.ż020 r.. nr 5120ż0 z 14.04.2020 r., nr 6120ż0 z 30.04.20ż0 r., nr 7lż020 z dnla
15.05.2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych krokow rv walce z koronaw-irusem przez
Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczęnia. w pracy biura i w obsłudze interesantów
przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 15 czerwca 2020 r.,.

1. W dniach od 1 czerwca do 15 czerwca 2020 r. Biuro Okręgu PZW w Katowicach pracuje
rv ograniczonym zakresie w trybie dyzurów i pracy zdalnej,

2. Organtzacja rł,szelkich spotkań w sali konferenc,vjrrej Biura lub innych pomieszczeniach
biurowych w dalszym ciągu pozostaje zawieszona do odwołania.

3. Obsfugę interesantów ogranicza się do lormy telefonicznej lub e-mailowej W przypadku
konieczności przyjechania do biura, należy ustalić to telefonicznie z Dyrektorern Biura lub
osobę upowaznioną.

4. Obsfuga kasy i ewentualnych interesantów, po wczesniejszym ustaleniu telefonicznym,
odbyłvać się będzie do godziny 15,00, a w piątek clo godziny 13,30, Czas pracy biura
w siedzibie Okręgu będzie poniedziałek - czwartek w godz.7.30 -15.30, piątek 7.30 -
14 00.

5. Wszelką korespondencję z kół, w tym rapońy kasowe i bankowe. należy przesyłać pocztą
tradycyjną. W ostateczności dokumenty nalezy złożyc w wyznaczonym miejscu w biurze,
z pomirrięciem bezpośredniego kontaktu.

6, Zamow,ienia na znaki naIeży składac poptzęz skrzynkę e-maiiową
.. l_ ,l::,,. ,] , . w formie skanu podpisanego ł,niosku i telefoniczrrie

ustalic termin odbioru.
7. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w fornrie przelewow

bankowych.
8. Zę sprawami niewymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymac się

do czasu odwołania podwyzszonego zagrozenia epiclemicznego.
9. obou,iązkiem pracownikow jest stosowanie wszelkich środkow, zabezpteczających, w tym

przestrzegania odległości min. 1,5 m pomiędzy pracownikami, uzywania rękarvic
jeclnorazowego uzytku oraz środkow clez.vnfekujących i odkazających dostępnych
w biurze.

10. Dnia Iż c,zerwca2O2a r. tj." piątek, biuro będzie niecz,rrnne,

Proszę obezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprow,adzonych zasad
prclfi 1aktyczno-zapobiegawczych przęz wszystkich zainteresowanych.


