
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 
Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów miasta 

stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2021 r. 
 
 
 
w sprawie: zakazu wstępu interesantów do pomieszczeń Dzielnicowego Biura 

Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy. 
 
Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów  
m.st. Warszawy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały  
nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r.  
w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy  
oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany 
nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  
i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 10280, z 2017 r. poz. 6078,  
z 2018 r. poz. 4708, z 2019 r. poz. 10658 i 13145 oraz z 2020 r. poz. 2326, 7779 i 11625) 
i § 4 i § 7 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - 
Mokotów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2019 
Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy z dnia  
16 maja 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

W związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)  
i jego przeciwdziałaniem, działając zgodnie z rekomendacjami organów państwowych  
i w trosce o bezpieczeństwo, wprowadza się zakaz wstępu interesantów do pomieszczeń 
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy na I i III piętrze 
budynku, z wyjątkiem uzgodnionych wizyt celem dokonania wpłat/wypłat w Kasie. 

 

§ 2 

Przekazywanie dokumentów pomiędzy Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – 
Mokotów m. st. Warszawy a placówkami/Emerytami/Rencistami odbywa się  
za pośrednictwem: 
1. skrytek umieszczonych w pomieszczeniu, na parterze budynku przy ul. Postępu 13, 
2. skrzynki znajdującej się przy recepcji , na parterze budynku przy ul. Postępu 13, 
3. Poczty Polskiej, firm kurierskich. 

 
§ 3 

Uchyla się Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 13-03-2020 r. w sprawie zakazu wstępu 
interesantów do pomieszczeń Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów  
m. st. Warszawy. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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