
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Siedlcach w okresie obowiązywania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
z 2020, poz. 491) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Od dnia 24 marca 2020 r. wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach  
( dalej Starostwo) wymagające bezposredniej obsługi interesanta zostaje ograniczone w nastepujący 
sposób: 
1) osobiste załatwianie spraw w Starostwie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznym z pracownikami merytorycznych wydziałów. 
§ 2. 1. Dokumentację w formie papierowej będzie można składać w zaklejonych kopertach do 

skrzynki podawczej, która jest udostępniona przy wejściu do budynu Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach, ul. J.Piłsudkiego 40. 

2. W takiej sytuacji należy podać dane do kontaktu: nr telefonu, adres e-mail. Informację o stanie 
sprawy będzie można uzyskać telefonicznie lub mailowo. 

3. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie 
wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej. 

§ 3. 1. Podstawową formą obsługi interesanta w Starostwie jest kontakt telefoniczny, mailowy lub 
elektroniczny. 

2. Zalecam pracownikom, aby wszystkie sprawy w Starostwie załatwiać za posrednictwem: 
1) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, 
2) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 12/2020 Starosty 

Siedleckiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 
§ 7. Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach oraz tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Starostwa. 
   

  
 Starosta 

 
 

Karol Tchórzewski 
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