Zarządzenie nr 43
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie świadczenia pracy zdalnej w związku intensyfikacją rozwoju epidemii
innych działaniach profilaktyczno - sanitarnych

Wobec wydania dodatkowych zaleceń sanitarnych związanych z intensyfikacją rozwoju
epidemii, a w szczególności dotyczących skierowania do pracy zdalnej przez pracodawców
możliwie najszerszej grupy pracowników, na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r.
poz. 190 i 568), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej Sądem, którzy nie muszą
wykonywać pracy stacjonarnie, kieruje się do świadczenia pracy zdalnej.
§ 2.

Świadczenie pracy stacjonarnej ogranicza się do wykonywania niezbędnych zadań
zapewniających realizację koniecznych funkcji Sądu w warunkach ograniczeń działalności
publicznej obostrzonych obecnym wzrostem zagrożeń pandemicznych.
§ 3.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Sądu, niezależnie od wskazanego w § 1 i §
2 sposobu świadczenia pracy, do niezwłocznego informowania kierownika jednostki
organizacyjnej Sądu, w której pracownik realizuje zadania oraz Wydziału Spraw
Ogólnych i Osobowych Kancelarii Prezesa Sądu o wszelkich kontaktach z innymi
osobami bądź ogniskami epidemii, które mogłyby skutkować ewentualnym
zachorowaniem na COVID-19.
2. Obsady pracownicze konieczne do świadczenia pracy stacjonarnej określą kierownicy
jednostek organizacyjnych Sądu.

§ 4.
Nakazuje się zmaksymalizowanie odpowiednich działań profilaktyczno - sanitarnych w
obiektach Sądu, a w szczególności w zakresie przeprowadzania dezynfekcji sal oraz innych
użytkowanych pomieszczeń sądowo - administracyjnych, ciągów komunikacyjnych,
poddawania kwarantannie dokumentacji w postaci papierowej wpływającej do Sądu, a także
w zakresie realizacji postanowień § 1 pkt 14 zarządzenia nr 39 Prezesa Sądu z dnia 16
października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym

dodatkowych

działań profilaktycznych

służących

przeciwdziałaniu

potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-Co V-2 w związku z objęciem Miasta
Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

