
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim - w okresie zagrożenia koronawirusem. 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 511), oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r,. poz. 491) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywoływanych nimi sytuacjach 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadzam następujące zasady organizacji 

pracy oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

  

§ 2 

 

1. Wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim  ul. Ignacego Paderewskiego 1B w Nowym Dworze 

Mazowieckim oraz filii w Nasielsku ul. Elektronowa 3. 

2. Obiekty Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim dostępne będą 

bezpośrednio jedynie dla pracowników Starostwa i członków organów Powiatu 

Nowodworskiego. 

3. Wyłączona została możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami 

Starostwa. 

 

§ 3 

 

1. Osoby, które chcą skontaktować się z komórkami Starostwa lub organami powiatu 

powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej 

lub za pomocą skrzynki E-PUAP. 

 



2. Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie, a także 

numery kontaktowe i adresy e-mail do poszczególnych wydziałów, znajdują się na 

stronie internetowej https://www.bip.nowodworski.pl/91,poradnik-klienta. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich 

składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemiologicznego lub skorzystanie     

z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej). 

 

§ 5 

 

1. W okresie, w którym budynek oraz filia Starostwa pozostaną zamknięte dla 

mieszkańców nie będzie możliwe rejestrowanie pojazdów. 

2. Osoby, które nie dokonają rejestracji pojazdu z powodu ograniczenia dostępu 

mieszkańców do budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, nie będą podlegały karze za nie zarejestrowanie pojazdu, o której 

mowa w art. 140mb pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym 

(tj. Dz. U. Z 2020 r., poz. 110). 

 

§ 6 

 

W okresie, w którym budynek Starostwa pozostanie zamknięty dla mieszkańców nie będzie 

możliwe zapoznawanie się z aktami postępowań administracyjnych. 

 

§ 7 

 

1. W celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się epidemii, ogranicza się liczbę 

pracowników przebywających w Starostwie. Ustanawia się rotacyjne dyżury 

pracowników, w taki sposób, żeby w każdym wydziale zapewniona została obsługa 

zadań. 

2. W okresie ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się pracowników 

Starostwa do pozostania w ich miejscu zamieszkania. 

3. Pracownicy nie będący na dyżurach wykonują pracę zdalną. Zadania do realizacji       

w ramach wykonywania pracy zdalnej będą przekazywane indywidualnie, przez 

właściwego kierownika wydziału. 

4. Polecenie pracy zdalnej może być w każdym czasie cofnięte. 

 

 

 

 

https://www.bip.nowodworski.pl/91,poradnik-klienta


§ 8 

 

Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 13 marca 2020 roku        

w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim     

w okresie zagrożenia koronawirusem. 

 

§ 9 

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikom Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31.03.2020 r. 

 

 

Starosta Nowodworski 

 /-/Krzysztof Kapusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


