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           SGiPW/209/2020                                                                  Poznań, 3.11.2020 r.      
 
                            

Pan  
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
 
 

                                                                                      

Szanowny Panie Premierze 

 

 

     Na podstawie §24a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Jednostki Samorządu 

Terytorialnego podjęły realizację zadań bieżących w formule zdalnej. Niektóre urzędy              

i starostwa już od pewnego czasu wypełniają swoje obowiązki w formule hybrydowej, dla 

innych będzie to nowe doświadczenie, związane z nowymi wyzwaniami, którymi będą 

musiały sprostać. Wraz z różnym stadium przygotowania do takiej formuły pracy, JST 

mierzą się również z ograniczeniami dostępności pracowników, spowodowanymi wzrostem 

zachorowań na COVID - 19 oraz pozostaniem na kwarantannie, co powoduje utrudnienie 

realizacji codziennych zadań.      

     Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, wielkopolskie samorządy postulują wzięcie pod 

uwagę zmniejszenie niektórych zobowiązań bieżących, poprzez wydłużenie terminów ich 

realizacji: 

• Sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego 

• Sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego 

• Ustawowego czasu na udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji 

publicznej 

     Poważny problem stanowią również kwestie podejmowania decyzji w jednostkach 

organizacyjnych, w przypadku odbywania kwarantanny lub pozostania w izolacji dyrektora 

i zastępców. Biorąc pod uwagę pojawiające się przypadki paraliżu organizacyjnego, 

postulujemy nadanie takich uprawnień wójtom, czy burmistrzom, co pozwoli na płynność 

realizacji zadań ww. instytucji.   

     Ponadto chcąc realizować działania bieżące w formule zdalnej, wiele jednostek 

napotyka na bariery finansowe i organizacyjne związane z zakupem sprzętu. W związku z 

poniesionymi już sporymi wydatkami na walkę z epidemią, proponujemy aby Rząd RP 

zaplanował dodatkowe środki na doposażenie JST w niezbędny sprzęt do komunikacji 

zdalnej, podobnie jak zasilane były szkoły organizujące naukę zdalną w ramach programu 

„Zdalna Szkoła”.  

     Jesteśmy przekonani, że podjęcie powyższych działań, pozwoli na realizację 

najpilniejszych zadań JST, które podtrzymają aktywność gospodarczą społeczności 

lokalnych.      

 

                                               Z poważaniem 
 
                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 
 
Do wiadomości: 
Wojewoda Wielkopolski  
JST z Wielkopolski  
 


