
Zarządzenie Nr /2021 
Starosty Łowickiego 

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 list. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920). w związku § 21 i § 22 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (l)z. U. z 2021 
poz. 512. poz. 546. poz. 574. poz. 61 7. poz. 654. poz. 683. poz. 700. poz. 729 i poz. 748)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii
1 związane z tym ograniczenia, nakazy i zakazy, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne 
mieszkańcom powiatu łowickiego i pracownikom Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  do 
dnia 3 maja 2021 r. wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu zwane dalej 
..Starostwem" podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu przez Starostwo głównie 
zadań niezbędnych i koniecznych do zapewnienia pomocy mieszkańcom, innych zadań 
niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa należy składać za pośrednictwem e- 
PUAP. poczty elektronicznej bądź operatora pocztowego lub osobiście w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30. na parterze w pok. nr 21.

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do zadań związanych 
z prawami jazdy i rejestracją pojazdów, które realizowane są według zapisów 
telefonicznych, przez pracowników Wydziału Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28.

§ 3. 1. W okresie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 3 maja 2021 r. przyjmowanie 
i obsługa bezpośrednia mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, odbywać 
się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 -  12:00 i 12:00 -  18:00. po 
uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu swojej wizyty w Starostwie, 
z zastrzeżeniem § 2.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych 
urzędniczych, obsługi i pomocniczych, za wyjątkiem robotników gospodarczych 
i pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego. Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 
zatrudnionych na stanowiskach ds. monitoringu, prognoz i analiz, w okresie wskazanym 
w ust. 1 wykonują swoje obowiązki od poniedziałku do piątku:
1) jeden tydzień w godzinach 6:00 -  12:00 w siedzibie Starostwa, a w pozostałym zakresie 

na polecenie pracodawcy wykonują pracę zdalnie;
2) jeden tydzień w godzinach 12:00 -  18:00 w siedzibie Starostwa, a w pozostałym zakresie 

na polecenie pracodawcy wykonują pracę zdalnie.



3. Kierujący daną komórką organizacyjną przekazuje do Starosty w celu 
zatwierdzenia, harmonogram pracy pracowników ustalony zgodnie z zasadami wskazanymi 
w ust. 2.

$ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Łowickiego z dnia 16 kwietnia 
2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.
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