ZARZĄDZENIE NR 13/2021
Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja"

Sp. z o.o. w Kołobrzegu
z dnia 28.07.2021 r.

w sprawie: wykonywania zadań przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Na podstawie §12 ust. 1 pkt. 1.20.1. Regulaminu Organizacyjnego Spółki MWiK
Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w związku z §21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125,
1145 i 1262) oraz art. 3 w związku z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), zarządzam , co następuje:

§1
1. Od dnia 2 sierpnia 2021 r. obsługa interesantów w siedzibie spółki „Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu zwanym dalej Spółką, odbywa się w ramach:
1) nieumówionej wizyty interesanta w Spółce;
2) wcześniejszego umówienia się na wizytę telefonicznie;
3) kanałów komunikacji elektronicznej i telefonicznej;
4) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2021 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1041 i 2320);
5) skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. Artyleryjskiej
3 w Kołobrzegu.
2. Od dnia 2 sierpnia 2021 r. budynek Spółki dostępny jest dla interesantów w godzinach
7:30 - 14:00 z zastrzeżeniem §2 zarządzenia.

§2

W Spółce obowiązują środki ochrony zdrowia i życia w związku z obowiązującym stanem
epidemii w Polsce, w zakresie obsługi interesantów korzystających z usług realizowanych przez
Spółkę, jak i jego pracowników obsługujących realizację tych usług:

1) każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do przestrzegania zasad:
a) bezwzględny obowiązek posiadania środków ochrony osobistej, tj. założonej
maseczki zakrywającej nos i usta oraz ewentualnie założonych rękawiczek
ochronnych;

2) zaleca się, aby każda osoba wchodząca do budynku dezynfekowała dłonie przy użyciu
odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku;
3) każda osoba przebywająca w budynku, w miejscach ogólnodostępnych
oraz w miejscach bezpośredniej obsługi interesantów, w szczególności podczas
przetargów oraz naborów na wolne stanowisko pracy, jest zobowiązana
do bezwzględnego przestrzegania przepisu pkt 1 lit. a zarządzenia oraz zachowania
dystansu społecznego.

§3
Zobowiązuję pracownika BHP do zorganizowania i przygotowania niezbędnego
wyposażenia celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania zasad, o których mowa
w niniejszym zarządzeniu.
§4
Wykonywanie zarządzenia powierzam kierownikom działów oraz samodzielnym
stanowiskom działającym w strukturach „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o. o.
w Kołobrzegu.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi BHP.
§6
Traci moc Zarządzenie nr 24/2020 Prezesa Zarządu Spółki „Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 30.10.2020 r., w sprawie organizacji pracy
w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się wirusa SARS-Cov-2 wśród pracowników, klientów i kontrahentów Spółki.

§7
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej „Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, a także przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Spółki.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.
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