
Zarządzenie nr 2/2021 

z dnia 19 marca 2021 roku 

Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 

                                                                                                                                                         

W sprawie tymczasowej organizacji pracy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wraz z filią 

Skansenem Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

pandemii koronawirusa COVID-19 i czasowym ograniczeniem dostępności placówek dla 

zwiedzających. 

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych [Dz.U. 2020 poz. 374, 568, 567, 695,  875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1639, 1747, 1842], 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 

2020 poz. 1972], Statutu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola będącego załącznikiem do Uchwały nr 

XLII/421/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 sierpnia 2017 roku § 11 ust 2, 3 i 4 pkt. 1, Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.[ poz. 367, 415, 436, 446] w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 zarządzam, co następuje: 

§1 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzam 

od 20.03.2021 do 09. 04.2021 roku ograniczenie w funkcjonowaniu Muzeum Historii 

Miasta Zduńska Wola wraz z filią Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych 

polegające na zakazie: 

1.  Udostępniania zbiorów muzealnych publiczności, 

2. Organizacji wszelkich wydarzeń z udziałem publiczności z wyłączeniem działań 

prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§2 

1. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 Dyrektor 

zaleca pracownikom merytorycznym zatrudnionym w Muzeum Historii Miasta Zduńska 

Wola, wykonywanie przez czas wyznaczony bezpośrednio przez Dyrektora, z 

uwzględnieniem innych potrzeb placówki w zakresie przechowywania i opracowywania 

zbiorów, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałego wykonywania w 

formie tzw. pracy zdalnej. 

2. Praca w formie zdalnej wykonywana będzie od godziny 8.00 do godziny 16.00 od 

poniedziałku do piątku. 

§3 

Pracownicy administracyjni i gospodarczy świadczą pracę w trybie niezmienionym, 

stacjonarnym. 
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