Ursynowski urząd nie pójdzie na zdalne. Ale bez maseczki
nie obsłuży
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Od dziś wszystkie urzędy administracji publicznej powinny przejść na pracę zdalną do 28
lutego. Ursynowski ratusz będzie pracował hybrydowo. A petenci od dziś mają obowiązek
okazać odpowiednie zaświadczenie, jeśli będą chcieli wejść do środka bez maseczki.
Zapowiedź pracy zdalnej w urzędach ogłosił w zeszłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.
Ma to związek z ogromnym wzrostem liczby zakażeń Covid-19. 21 stycznia rozesłał rozporządzenie w
tej sprawie.
Ursynowski urząd dzielnicowy pracować będzie w trybie hybrydowym. Oznacza to, że pracownicy
będą podzieleni na zespoły. Część pozostanie w urzędzie, część przejdzie na pracę zdalną. Zdaniem
urzędników całkowite przejście w tryb online mogłoby sparaliżować funkcjonowanie placówki. Jest
po prostu niemożliwe.
Mieszkańcy będą mogli zatem jak do tej pory załatwiać swoje sprawy osobiście „przy okienku”.
Jednak od dziś urząd będzie restrykcyjniej podchodzić do interesantów bez maseczek.
- Od 24 stycznia osoby niestosujące się do nakazu zakrywania nosa i ust maseczką będą wpuszczane
do budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz obsługiwane w trybie bezpośredniego kontaktu z
pracownikami Urzędu, wyłącznie w przypadku gdy okażą dobrowolnie lub na żądanie uprawnionych
służb, dokument potwierdzający, że zgodnie z par. 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja

2021 r. są zwolnione z tego obowiązku - informuje Kamila Terpiał, rzeczniczka ursynowskiego
ratusza.

Urzędnicy zachęcają do umawiania się przez internet
Czy będą limity osób wpuszczanych do urzędów? - To zależy od warunków lokalowych danej
placówki - mówi Monika Beuth-Lutyk ze stołecznego urzędu.
- Nie ma żadnego rozporządzenia w tej sprawie. Każdy postępuje według zdroworozsądkowych
zasad, musimy się kierować dobrem i bezpieczeństwem interesantów oraz pracowników. Logiczne
jest, że jeśli urząd jest stosunkowo niewielki, takie limity powinny być wprowadzone - dodaje.
Dzielnica Ursynów zachęca do internetowego zapisania się na wizytę w urzędzie na konkretną
godzinę. Można to zrobić wchodząc na stronę rezerwacje.um.warszawa.pl. Można wybrać dzień i
godzinę, dzięki temu wizyta w urzędzie skrócona jest do minimum, bez oczekiwania na obsłużenie w
kolejce.
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