
OKRĘG POLSKIIGO
zu{l pilNu tt/ąD KAfiS Klf G 0

łf Nnrołt'lcAcu
40-214 Kńowice, uL lVróblewskiego 35,
tel fax(032) 203-81-12, 203-84-92

Rachunek: PKO BP II / 0 Kńowiłe
Regon 272789650
włnł. ktr owtcą płł. ors. n l

nr konta 87 1020 2313 0000 3902 0120 1S57
Nip 954 _ 10 - 01- 441

k dowic{dpnzw. we b s e rłłeł. n l
Katowice. dnia 04 01 .2021r.

Zarząłlzenie Dyrektora biura nr ll202l
w sprawie łvprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania

zakażeniom i chorobom zakaźnym

W nawiązaniu do Zarządzeń Dyrektora btura z roku 2020 r. oraz do Rozporządzenta
Rady Ministrów rv sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazow
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. informuje, ze od dnia 4 styczniaż021r. podtrzymuje
się ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantow przez Biuro Okręgu PZW
w, Katowicach, do odwołania. :

1, W dniach od 4 stycznia ż02l r. do odwołaniaBiuro Okręgu PZW wKatowicach pracuje
w ograniczonym zakresie osoborłym w,trybie dyzurow i pracy zdalnej.

2, Wszystkie bezpośrednie spotkania komisji problemowych w siedzibie Okręgu PZW
w Katowicach zostają zawieszone i będą odbywac się rv trybie pracy zdalnej - zgodnie
z decyzjąPrezesa ZO,

3. Obsfuga kasy i ewentualnych interesantow odbywać się będzie rł, dniach od poniedziałku
do środy od godz, 7.30 do _qodziny 15.00, w czwartek od godz 7.30 do 16.30, a w piątek
od godz. 7.30 do i3.30.

4. Zamowienia na znaki należy składac poprzez skrzynkę e-mailow,ą
,ii,,l,,l],,.l,,,,:l::, . w formie skanu podllisanego wniosku i telefonicznie
ustalic termin odbioru.

5. Wszelką korespondencję z koł, w tym raporty kasowe i bankowe, należy przesyłac pocztą
tradycyjną, W ostateczności dokumenty nalezy złożyc w wyzr7aczonym miejscu w biurze,
z pominięciem bezpośredniego kontaktu.

6. Wszeikie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie rv fornrie przelewow
bankowych.

7, Wszystkie osoby przebywające na terenie biura Okręgu PZW w Katowicaclr
są zobowiazani do stosowatria wszelkich środkow zabezpteczających, w, tym
do zachowania odległości minimum 1,5 m od pozostałych osob, uzyw,ania rękawic
jeclnorazowego uzytku iub stosowania środkow dezynfekującyclr i odkazającyclr oraz
zakrryania, przy pomocy odzieży tub jej części, maski. maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego" ust i nosa na terenie Okręgu PZW rł Katowicach.

8. Zobowiązuję pracownikow do bezwzględnego przestfzęgania ograniczeń rvynikających
z wproł,adzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych. Podtrzymuje się obowiązek
zakrylv,ania, przy pomocy odzteży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego, ust i nosa, w zakładzte pracy, jezeli w pomieszczeniu przebywa więcej niz
1 osoba. N{aseczki są wydawane kazdemu pracor.vnikowi, w budynku A, w pokoju nr 8
u Pani Jadwigi Pyka.

9. Wszyscy pracownicy mają obowiązek wykonywania pełlrych obowiązkow w czasie pracy
w biurze" jak i podczas pracy zdalnej.


