
Zarządzenie Nr 148/2020 

Starosty Krakowskiego 

z dnia 3 listopada 2020 roku 
 

w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowiew 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz §24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 listopada2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1931), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 3 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie bezpośrednia obsługa 

interesantów odbywa się na zasadach określonych poniżej: 

1) Dzienniki Podawcze Starostwa Powiatowego w Krakowie w poniższych lokalizacjach 

przyjmują wszystkie wnioski i pisma, na bieżąco w godzinach pracy urzędu bez 

konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej: 

a) Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, 

b) Filia w Węgrzcach , ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce, 

c) Filia w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina; 

2) wszystkie dokumenty złożone w Starostwie Powiatowym w Krakowie w danym dniu 

podlegają dezynfekcji, a następnie najpóźniej w kolejnym dniu roboczym przekazywane są 

do załatwienia według właściwości; 

3) bezpośrednia obsługa interesantów w WYDZIAŁACH MERYTORYCZNYCH jest 

możliwa po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem dedykowanych stron internetowych 

lub telefonicznie pod danymi kontaktowymi wyszczególnionymi odpowiednio według 

lokalizacji w załącznikach od 1 do 6 do niniejszego zarządzenia: 

a) Załącznik nr 1 – Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, 

b) Załącznik nr 2 – Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, 

c) Załącznik nr 3 – Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków, 

d) Załącznik nr 4 – Filia w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice, 

e) Załącznik nr 5 – Filia w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina, 

f) Załącznik nr 6 – Filia w Węgrzcach, ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce; 

4) dokumenty w formie papierowej będzie można składać także w zaklejonych kopertach  

lub trwale zespolone do skrzynek podawczych, które są udostępnione wewnątrz budynków 

Starostwa; 

5) na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie 

wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej. 
 

§ 2 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym 

pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi 

z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych, zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, 



zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy, bądź w inny określony przepisami 

sposób. 
 

§ 3 

Rekomenduję kontakt ze Starostwem Powiatowym w Krakowie z wykorzystaniem środków: 

1) elektronicznej skrzynki podawczej – e-PUAP, 

2) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. 
 

§ 4 

Możliwa jest osobista wizyta w Starostwie, bez wcześniejszej rejestracji, w sprawach 

niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających 

bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty 

materialne. 
 

§ 5 

1. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną - mając na uwadze 

przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu zakażeniami 

koronawirusem SARS-CoV-2 - zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do 

bieżącego przekazywania Staroście Krakowskiemu lub osobie go zastępującej informacji 

o nowych utrudnieniach zagrażających realizacji zadań wraz z propozycjami rozwiązań 

organizacyjnych lub do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w działalności komórek 

organizacyjnych. 

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do bieżącego monitorowania sytuacji 

w zakresie realizacji zadań publicznych i niezwłocznego reagowania w przypadku 

zaistnienia warunków dla zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych opracowują we własnym zakresie 

ogłoszenia/komunikaty indywidualne, dotyczące danej komórki organizacyjnej i podająje, 

po konsultacji z Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, do 

wiadomości klientom Urzędu, zgodnie z przyjętymi w Starostwie procedurami. 
 

§ 6 

Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do podania 

niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz 

wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu. 
 

§ 7 

Traci moc zarządzenie Nr 71/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku 

w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowiew okresie obowiązywania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


