
ZARZĄDZENIE NR. /V" 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia oL.O 	2022 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Otwockiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia 
organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku w związku z zagrożeniem COyID-19 

Na podstawie art. 34 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 
2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325 i 2212) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 
1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149), Starosta 
Otwocki zarządza, co następuje, Starosta Otwocki zarządza, co następuje: 

* 1. W § I Zarządzenia Nr 5/2022 Starosty Otwockiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia 
organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku w związku z zagrożeniem COyID-19 po ust. 5 dodaje się  
ust. Sa o następującej treści: 

„5a. Wewnątrz budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku może przebywać  nie więcej ni.>- 
1 

iż
1 osoba na 1 stanowisko obsługi interesanta, z wyjątkiem pracowników Starostwa Powiatowego 
w Otwocku oraz osób upoważnionych do przebywania w budynkach.". 

* 2. Wykonanie zarządzenia  powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

* 3. Zarządzenie podaje się  do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Starostwie 
Powiatowym oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

* 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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