
                                                Zarządzenie nr OR. 120.18.2020 

                                                      Burmistrza Miasta Darłowo 

                                                          z dnia  3 listopada 2020 r. 

 

w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie w związku z obowiązującym na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

713) w związku z § 1 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                     

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) 

zarządza się, co następuje: 

 

                                                                            § 1. 

1. W związku z obowiązującym stanem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie 

interesantów, jak również pracowników Urzędu Miejskiego w Darłowie, wprowadzam na 

okres od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. ograniczenia związane z 

bezpośrednią obsługą interesantów. W tym czasie wprowadzam zakaz swobodnego wstępu 

mieszkańców do budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. 

2. Pracowników Urzędu Miejskiego w Darłowie do dnia 4 grudnia 2020 r. obowiązuje rotacyjny 

system pracy z zastosowaniem pracy zdalnej, zgodnie z harmonogramem organizacyjnym w 

poszczególnych referatach, koordynowanym przez Referat Kadr i Organizacji. 

3. Preferowane formy komunikacji i załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Darłowie to: 

kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie. 

4. Kasa Urzędu Miejskiego w  Darłowie jest nieczynna. 

5. Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 

94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 12.00 do 15.00: można je również wnieść drogą 

elektroniczną lub pocztą. 

6. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku                            

w godzinach od 9.00 do 14.00 wyłącznie w holu na parterze budynku Ratusza. 

7. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą podjąć decyzję o bezpośredniej obsłudze 

interesantów w komórce organizacyjnej Urzędu ze względu na dużą liczbę spraw oraz ich 

charakter. 

8. Bezpośrednia obsługa, o której mowa w ust. 6 i 7 realizowana jest po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Informacja dotycząca miejsca i 

stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty. 

9. Interesanci przyjmowani będą pojedynczo z zachowaniem standardów bezpieczeństwa 

sanitarnego, z obowiązkiem podania swoich danych kontaktowych. 

10. Zobowiązuje się pracowników Urzędu aby podczas bezpośredniej obsługi interesantów 

zakrywali usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz posiadali rękawiczki jednorazowe lub 

zdezynfekowali dłonie płynem wirusobójczym. 



11. Zobowiązuje się pracowników do ograniczenia osobistych kontaktów pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi w celu realizacji nałożonych zadań. Wszelkich uzgodnień należy dokonywać w 

pierwszej kolejności telefonicznie lub e-mailowo. 

12. Korespondencja składana przez interesantów w formie pisemnej składowana jest w skrzynce 

podawczej w holu na parterze budynku Ratusza. 

13. Korespondencję dostarczoną za pośrednictwem Poczty Polskiej należy zdeponować na Biurze 

Podawczym na okres min. 24 godzin. 

14. Ograniczam liczbę uczestników ceremonii ślubnej do 5 osób. 

 

                                                                          § 2. 

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Darłowie do 

zapoznania  z zarządzeniem podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania 

powyższych poleceń. 

 

                                                                          § 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

                                                                          § 4. 

Traci moc Zarządzenie nr OR.120.8.2020 Burmistrza Miasta Darłowo z dnie 23 marca 2020 r.               

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Urzędu 

Miejskiego w Darłowie w czasie obowiązującego stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

wirusem SARS-Cov-2. 

 

                                                                          § 5. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta 

www.darlowo.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

                                                                          § 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r. 

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta Darłowo 

                                                                                                                       /…/ 

                                                                                                          Arkadiusz Klimowicz 

 

http://www.darlowo.pl/

