
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 01 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania 

Starostwa  Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim - w okresie trwania stanu 

epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 

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

powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z 2020r. poz. 964), 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. Do odwołania Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim czynne 

będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

2. Zapewnia się możliwość bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim, która (z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział 

Komunikacji i Transportu) będzie realizowana w Punkcie Obsługi Klienta, zlokalizowanym na 

parterze w holu głównym. W tym samym czasie w pomieszczeniu obsługi klienta może 

przebywać nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. 

3. W celu sprawnego załatwienia sprawy rekomenduje się wcześniejsze telefoniczne 

umówienie terminu i godziny wizyty.  

4. Do odwołania zostaje wprowadzony zakaz swobodnego wstępu klientów do strefy 

administracyjnej Starostwa. 

5. Do odwołania bezpośrednia obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywać się 

będzie przy wyznaczonych stanowiskach obsługi, po jednej osobie na każde wolne 

stanowisko, w godzinach 8.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00. 



6. Wyznaczony pracownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego odpowiedzialny jest za 

kontrolę odpowiedniej liczby osób przebywającej jednocześnie przy wyznaczonych 

stanowiskach obsługi.  

7. Zostaje wznowiona praca Bankowego Punktu Kasowego. 

8. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, rekomenduje się załatwianie spraw za 

pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, e-PUAP), Poczty Polskiej, a także 

pozostawianie dokumentów w skrzynce podawczej w Starostwie. Korespondencja znajdująca 

się w skrzynce podawczej jest wyjmowana codziennie o godz. 16.00 i przechodzi 24 h 

kwarantannę od chwili jej wyjęcia. 

§ 3.  Klienci wchodzący do budynku Starostwa są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, 

stosowania rękawiczek ochronnych oraz do dezynfekcji rąk, a także do zachowania 2 m 

dystansu społecznego.   

§ 4.  Traci moc Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 kwietnia 2020 

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

w okresie zagrożenia koronawirusem. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikom 

Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/Krzysztof Kapusta 


