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Zarządzenie Dyrektora biura nr 16/2020 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania 

zakażeniom i chorobom zakaźnym 
 
 

W nawiązaniu do wcześniejszych Zarządzeń Dyrektora biura oraz zastosowanych 
dodatkowych kroków w walce z koronawirusem  przez Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje się 
ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach: 

1. W dniach od 1 grudnia do odwołania Biuro Okręgu PZW w Katowicach pracuje               
w ograniczonym zakresie osobowym w trybie dyżurów i pracy zdalnej.  

2. Wszystkie bezpośrednie spotkania komisji problemowych w siedzibie Okręgu PZW                  
w Katowicach zostają zawieszone i będą odbywać się w trybie pracy zdalnej – zgodnie                
z decyzją Prezesa ZO.  

3. Obsługę interesantów ogranicza się tylko do formy telefonicznej lub e-mailowej                  
w godzinach od 7.30 do 14.00.  

4. Wszelką korespondencję z kół, w tym raporty kasowe i bankowe, należy przesyłać  pocztą 
tradycyjną. W przypadku konieczności przyjechania do biura, należy ustalić                  
to telefonicznie z sekretariatem. 

5. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów 
bankowych.  

6. Wszyscy interesanci są zobowiązani do stosowania wszelkich środków zabezpieczających, 
w tym do zachowania odległości minimum 1,5 m od pracowników, używania rękawic 
jednorazowego użytku lub stosowania środków dezynfekujących i odkażających. 
Dodatkowo Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.11.2020 r. nakłada się obowiązek 
zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. 

7. W dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) biuro Okręgu PZW w Katowicach będzie nieczynne. 
 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad 
profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych. 

 
 Aktualne adresy mailowe pracowników biura Okręgu PZW w Katowicach dostępne               
są na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl w zakładce „Dane kontaktowe”. 
 
 
 

 


