
 

 

SE.2344.1.2020.KS 

Zarządzenie Nr 16/2020 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zaprzestania wykonywania pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), art. 207 § 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy                                              

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 2245, 1043, 1495) oraz 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, 284, 374), w związku z ustawą                 

z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433, 441, 461) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W związku z podejrzeniem zagrożenia COVID-19, zobowiązuje się pracowników                        

Urzędu Gminy w Nowym Duninowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych                       

gminy Nowy Duninów, do zaprzestania wykonywania pracy w dniach                                                            

od 16 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r. 

§ 2. Obowiązek, określony w § 1 nie dotyczy: 

1) w dniu 16 marca 2020 roku pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 

zatrudnionych na stanowisku: 

a) Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, 

b) Konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych - wskazanego przez bezpośredniego 

przełożonego; 

2) w dniu 17 marca 2020 roku - pracownika Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 

zatrudnionego na stanowisku Konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych - wskazanego 

przez bezpośredniego przełożonego; 

3) kierowników zatrudnionych w następujących komórkach organizacyjnych gminy                

Nowy Duninów: 

a) Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie. 

 

 

 

 



 

 

§ 3.1. Zaprzestanie wykonywania pracy, o którym mowa w § 1 stanowi przestój                               

z przyczyn dotyczących pracodawcy w rozumieniu art. 81 § 1 Kodeksu pracy. 

 

2. Pracownicy objęci przestojem zobowiązani są do opuszczenia stanowisk pracy oraz 

nie przebywania w miejscu pracy. Pracownicy, którzy stawią się do pracy mimo obowiązku 

zaprzestania pracy, nie zostaną dopuszczeni do swoich stanowisk pracy i mogą być 

zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia miejsca pracy. 

 

3. Bezzasadna odmowa wykonania zobowiązań i poleceń, o których mowa w ust. 2 

stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.  

 

4. Za okres niewykonywania pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie 

wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną lub godzinową, 

ustalone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu pracy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Nowy Duninów 

                                                                                             -//- 

                                                                                   Mirosław Krysiak 


