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ZARZĄDZENIE Nr4 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

kv z dnia.QI(L.P. U~.. 
zmieniające zarządzenie nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Na podstawie art. 104, ł0413 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku stanowiącym 
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
wprowadza się  następujące zmiany: 
1) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rozkład czasu pracy urzędu w tygodniu ustała się  

• następująco: 
1) w poniedziałek od 8.00 do 17.00; 
2) od wtorku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00; 
3) w piątek od 8.00 do 15.00; 
4) dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
z wyłączeniem pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30"; 

2) § 16 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Ustała się  godziny przyjęć  interesantów dla 
poszczególnych wydziałów Starostwa: 
1) Wydział  Geodezji i Kartografii przyjmuje interesantów: 
a) w poniedziałki 	 8.15-16.45, 
b) w środy i czwartki 	 8.15-15.30, 
c) piątki 	 8.15-14.309 

d) wtorek jest dniem wolnym od przyjęć  interesantów; 
2) Wydział  Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje interesantów: 

a) w poniedziałki 	 8.15-16.45, 
b)w środy 	 8.15-15.30, 
c)wpiątki 	 8.15-14.30, 

4) wtorki i czwartki są  dniami wolnymi od przyjęć  interesantów; 
3) Wydział  Ochrony Srodowiska przyjmuje interesantów: 

a) w poniedziałki 	 8.15-16.459 
b)w środy 	 8.15-15.30, 
c) w piątki 	 8.15-14.305 
d) wtorki i czwartki są  dniami wolnymi od przyjęć  interesantów; 

4) Wydział  Architektury i Budownictwa przyjmuje interesantów: 
a) w poniedziałki 	 8.15-16.45, 
b)w środy 	 8.15-15.305 
c) w piątki 	 8.15-14.305 
d) wtorki i czwartki są  dniami wolnymi od przyjęć  interesantów; 

5) Wydział  Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów: 
a) wponiedziałki 	 8.15-16.30, 
b) we wtorki, środy i czwartki 	8.15-15.30, 
c) w piątki 	 8.15-14.30; 

6) 	Wydział  Finansowy - Kasa przy ul. Komunardów 10 przyjmuje interesantów: 



a) w poniedzialki 	 8.15-16.30, 
b)we wtorki, środy, czwartki, 	8.15-15.15, 
c) w piątki 	 8.15-14.00; 

7) 	Wydział  Organizacyjny i Spraw Społecznych - Kancelarie Starostwa przy ul. Górnej 13 
i ul. Komunardów 10 w Otwocku przyjmują  interesantów: 

a) w poniedziałki 	 8.15-16.45, 
b) we wtorki, środy, czwartki 	8.15-15.455  
c) w piątki 	 8.15-14.45; 

8) 	Wydział  Organizacyjny i Spraw Społecznych - Punkt Paszportowy ul. Armii Krajowej 5 
w Otwocku przyjmuje interesantów: 

a) w poniedziałki 	 10.00-17.45, 
b) we wtorki, środy, czwartki i piątki 	8.00-15.15". 

2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Powiatu. 

3. Zarządzenie podaje się  do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w 
• Otwocku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym oraz 

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego co najmniej 14 dni 
przed wejściem w życie. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1. 	WWr. 
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