
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1168) oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 i 546) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogranicza się wykonywanie zadań przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie poprzez wyłączenie bezpośredniej 

obsługi interesantów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Wyłączenie nie dotyczy zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom 

określonych w § 21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 i 546). 

 3. Bezpośrednia obsługa interesantów w przypadkach, o których mowa w ust. 2, odbywa 

się w miejscu do tego wyznaczonym i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zaleca się 

wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

§ 2. 1. Wszystkie dokumenty kierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie należy składać: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego tj. Poczty Polskiej S.A. 

(w przypadku obowiązku zachowania terminu dzień nadania uznaje się za dzień złożenia 

dokumentu w Urzędzie); 

2) za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż wskazany w pkt. 1; 

3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: 

a) przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie dostępną na Elektronicznej Platformie Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP), 

b) pocztą elektroniczną na adres: info@lubelskie.pl. 

 2. W przypadku, gdy wymagany jest podpis podanie wniesione w formie dokumentu 

elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dodatkowo dokumenty można pozostawić w skrzynkach podawczych umieszczonych 

w następujących lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie: 

1) ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin; 

2) ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin; 

3) ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin; 

4) Filie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: 

a) Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 
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b) ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, 

c) ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska. 

§ 4. Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie będzie realizowana telefonicznie 

pod numerem 81 44 16 600 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lubelskie.pl. 

§ 5. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania 

zawartych w nim postanowień. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Lubelskiego. 

§ 7. O ograniczeniach wynikających z niniejszego zarządzenia zawiadamia się na stronie 

internetowej oraz poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 
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