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ADWOK 

ZARZĄDZENIE Nr.  
STAROSTY OTWOC EGO 

z dnia 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania dzialania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Otwocku w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym COyID-19 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1239 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
zakażenia koronawirusem SARS - CoV- 2 (Dz. U. z 2020 poz. 325) zarządzam, co następuje: 

* 1. 1. W związku z bardzo dynamiczną  sytuacją  związaną  z epidemią  koronawirusa 
• SARS-Coy-2 wywołującego COyID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na 

terytorium kraju, w ramach działań, które mają  na celu zapobiec koronawirusa w okresie od 
4 maja 2020 r. do odwolania wprowadzam ograniczenie funkcjonowania działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 

2. Ograniczenia w usługach świadczonych przez PUP w Otwocku w okresie 
wskazanym w ust. 1 będą  polegały na: 

1) całkowitym wyłączeniu z bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Otwocku; 

2) pełnieniu dyżurów przez pracowników PUP w Otwocku; 
3) ustaleniu obsługi klientów PUP w Otwocku poprzez: 

a) portal Zaufania Publicznego - ePUAP; 
b) wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.goy.pl; 
c) pocztę  elektroniczną; 
d) pocztę  tradycyjną. 

o 
* 2. Upoważniam Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku do ustalenia 

zasad funkcjonowania PUP w Otwocku w warunkach przedmiotowego ograniczenia. 

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Otwockiego oraz 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 

* 4. W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego 
zarządzenia może ulec zmianie. 

5. Zarządzenie podaje się  do wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatu Otwockiego. 

* 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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