
 

ZARZĄDZENIE NR OR.120.11.2020 STAROSTY OPOLSKIEGO 
 

z dnia 15 marca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Opolu 

Na podstawie art. 34 ust. 1  oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 207 ust. 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy 

z dnia  26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

 

§1 

1. Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa (chorobą COVID-19 wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2) od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się nowe zasady 

funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Opolu.  

2. Starostwo Powiatowe w Opolu będzie załatwiało sprawy interesantów telefonicznie, 

listownie, za pomocą poczty elektronicznej oraz przez witrynę epuap.gov.pl. 

 

§2 

1. Interesanci w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zostać obsłużeni osobiście w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 po uprzednim telefonicznym 

ustaleniu terminu. 

2. Pozostałe oddziały Starostwa Powiatowego w Opolu całkowicie zawieszają przyjmowanie 

interesantów. 

3. Przyjęcie interesanta odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności tj. po 

uprzednim zarejestrowaniu przybycia do siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu na 

podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz pod warunkiem 

zdezynfekowania dłoni i zachowania minimum 1,5 metra odstępu między klientem, a 

pracownikiem Starostwa Powiatowego w Opolu.  

4. W przypadku odmowy zachowania środków ostrożności wymienionych w ust. 3, pracownik 

Starostwa Powiatowego w Opolu odmówi obsługi interesanta.  

5. Interesant może zostać także poddany kontroli temperatury ciała w sposób bezdotykowy. W 

przypadku odmowy poddania się kontroli lub w przypadku gdy kontrola wykaże 

podwyższoną temperaturę ciała (gorączkę) pracownik Starostwa Powiatowego w Opolu 

odmówi obsługi interesanta. 

 

§3 

Właściwe dane umożliwiające kontakt wymieniony w § 1 udostępnia się na stronie internetowej 

www.powiatopolski.pl oraz drzwiach wejściowych placówek Starostwa Powiatowego w Opolu 

znajdujących się przy ul. 1-go Maja 29, Pl. Wolności 7-8 oraz Książąt Opolskich 27.  

 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Opolskiego. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 


