
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 27 października 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 2020 r. poz. 920 t.j.), w związku § 24 ust.1 i ust. 5 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz.1758) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z uwagi na ogłoszony i nadal trwający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii, a także związane z nim ograniczenia, nakazy i zakazy, w trosce o bezpieczeństwo 

sanitarne klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 

jak również w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu – od 27 października 2020 r. do 

odwołania wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.  

§ 2. Przyjmowanie wniosków, pism oraz innych dokumentów odbywać się będzie za 

pośrednictwem: 

1. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (e-PUAP); 

2. Poczty elektronicznej (adresy, telefony a także opis spraw, które można załatwić 

w poszczególnych Wydziałach dostępne są na stronie BIP w zakładce Poradnik Klienta 

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

3. Operatora pocztowego; 

4. Przygotowanej przy wejściu do Starostwa Skrzynki Podawczej. 

§ 3. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim pracuje od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

2. Do odwołania bezpośrednia obsługa jest możliwa tylko po uprzednim telefonicznym lub 

elektronicznym umówieniu swojej wizyty w Urzędzie. 

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


§ 4. 1. W celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się epidemii, a także w celu 

utrzymania ciągłości pracy, 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 niebędący na dyżurach wykonują pracę zdalną na zasadach określonych 

w Regulaminie pracy zdalnej. 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.  

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 01 czerwca 2020 

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

Mazowieckim w okresie zagrożenia koronawirusem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikom 

Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 


