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Koronawirus - co trzeba wiedzieć
W kraju, w Europie, na świecie trwa epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Na stronie internetowej 
powiatu www.powiattorunski.pl oraz w wydarzeniu na powiatowym profilu na Facebooku podajemy bieżące informacje o tym co 
robimy w tej sprawie i jak uchronić się przed zakażeniem.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Może utrzymywać 
się nawet kilka dni na powierzchni przedmiotów czy wy-
posażenia. Aby ustrzec się przed zakażeniem należy często  
i dokładnie myć ręce mydłem, stosować płyny do dezynfekcji 
często dotykanych powierzchni i – co najważniejsze – ogra-
niczyć kontakty z innymi osobami do minimum. 
Najważniejsze informacje

Najważniejsze komunikaty dla rodziców, dla seniorów, dla 
przedsiębiorców, dla uczniów i studentów oraz dla podró-
żujących zamieszcza i aktualizuje na bieżąco rządowy ser-
wis Koronawirus: informacje i zalecenia (www.gov.pl/web/
koronawirus). 

W serwisie jest także zakładka Najczęściej zadawane pytania 
– strona cały czas jest uzupełniana i są na niej odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się wątpliwości, np. osób powra-
cających do Polski z zagranicy. Dzięki temu można uzyskać 
odpowiedzi na wiele pytań bez konieczności dzwonienia do 
jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku pytań 
lokalnych polecamy kierowanie pytań na adres e-mail: faq@
bydgoszcz.uw.gov.pl. 
Oświata

Od 12 marca br. zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły 
i placówki oświatowe. W poniedziałek 16 marca ruszyła 

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Transmisje można znaleźć co-
dziennie on-line na: www.kujawsko-pomorskie.pl, edupolis.pl, 
YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, Facebook: Kujawsko-
Pomorska e-Szkoła. 

25 marca weszła w życie zmiana przepisów umożliwiająca 
kształcenie na odległość – nowe prawo będzie obowiązywało na 
razie do 10 kwietnia 2020 r. Uczniowie i nauczyciele mogą również 
korzystać z portalu Zdalne Lekcje (www.gov.pl/web/zdalnelekcje) 
przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji planami lekcji oraz 
dopasowanymi do nich materiałami dydaktycznymi.

Aby zapewnić uczniom także odpoczynek od nauki oraz 
trudnej rzeczywistości w czasie epidemii Ministerstwo Cy-
fryzacji uruchomiło specjalny portal dla młodzieży www.
grarantanna.pl. Codziennie można tam znaleźć różne propo-
zycje aktywności, dzięki  którym czas w domu minie szybko 
i aktywnie. Odwiedzający serwis mają do wyboru sesje gier 
fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, 
turnieje i konkursy z nagrodami. 

Służba zdrowia

800-190-590 – to numer Telefonicznej Informacji Pacjenta,  
gdzie przez całą dobę można uzyskać informacje o postę-
powaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 
Konsultanci udzielają także informacji co zrobić, gdy wraca 
się z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koro-
nawirusem i ma się wątpliwości co do swojego stanu zdrowia 

oraz gdzie znaleźć najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub 
oddział zakaźny szpitala i jak się z nimi skontaktować. 

Zaleca się, aby placówki ograniczyły do niezbędnego mi-
nimum lub czasowo zawiesiły planowe świadczenia. Osoby, 
które miały zaplanowane zabiegi powinny skontaktować się 
ze szpitalem, by uzyskać informację jakie decyzje zapadły w 
tej sprawie. Jeśli ze względu na koronawirusa szpital zawiesił 
planowe świadczenia, wyznaczy pacjentom nowe terminy. 
Jeśli natomiast szpital planowo wykonuje zabiegi, pacjent 
musi rozważyć, jakie jest ryzyko związane z brakiem wykona-
nia zabiegu w danym terminie i czy gotów jest podjąć ryzyko 
zakażenia się koronawirusem. Jeśli pacjent nie zdecyduje się 
na zabieg w zaplanowanym terminie, powinien go odwołać 
i poprosić o wyznaczenie innego terminu. Może się zdarzyć, 
że będzie to termin odległy.

Główny Inspektorat Sanitarny
Szczegółowe informacje na temat postępowania w różnych 

przypadkach w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem 
można znaleźć także na stronach Główego Inspektoratu Sa-
nitarnego gis.gov.pl. 

GIS nadzoruje i koordynuje także pracę Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, które współpracu-
ją z administracją rządową i samorządową oraz służbami  
i strażami w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii.

Wydarzenia i imprezy
Od 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszono organizowanie 
imprez artystycznych i rozrywkowych w takich instytucjach 
jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje 
filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska ar-
tystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji 
w różnych dziedzinach kultury na terenie województwa. 

Wiele przydatnych i bieżących informacji można znaleźć 
na stronie www.powiattorunski.pl oraz na powiatowym 
profilu na Facebooku www.facebook.com/PowiatTorunski.

POSTĘPOWANIE W CZASIE EPIDEMII
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Tylko pilne sprawy, tylko przez biuro podawcze
Codziennie w naszym urzędzie pojawiały się setki osób. W związku z epidemią, żeby zminimaliować ryzyko zakażenia, ilości te 
musimy znacznie ograniczyć. Dlatego przeorganizowaliśmy pracę urzędu tak, by niebezpieczne obecnie kontakty międzyludzkie 
jak najbardziej ograniczyć, a jednocześnie nadal móc pracować dla naszych mieszkańców i załatwiać pilne dla nich sprawy. 
Na samorządzie powiatowym ciąży także w takiej sytuacji 
wiele innych obowiązków. – Współpracujemy w ramach 
Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – wspól-
nego dla Torunia i powiatu toruńskiego – na bieżąco 
wymieniamy informacje, dzielimy się spotrzeżeniami 
i podejmujemy właściwe działania – mówił Starosta 
Toruński Marek Olszewski na konferecji on-line transmi-
towanej na powiatowym profilu na Facebooku. – Ściśle 
współpracujemy także z burmistrzem Chełmży i wójtami 
gmin powiatu toruńskiego.
Wiele spraw, które dotąd można było załatwić przyjeż-
dżając do Starostwa, teraz można załatwić elektronicznie. 
Instrukcje jak to zrobić można znaleźć na stronie www. 
powiattorunski.pl, klikając na znajdujący się pod głównymi 
aktualnościami żółty przycisk ZAŁATW SPRAWĘ. Pomocne 
informacje znajdują się także na podstronie uruchamianej 
przyciskiem E-URZĄD. 

– Na parterze budynku Starostwa funkcjonuje Biuro 
Podawcze, tam też można pobrać wszystkie druki i uzy-
skać wszelkie informacje dotyczące możliwości załatwiania 
spraw w tym trudnym czasie – uspokaja Starosta Olszewski. 
Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić dzwoniąc do pra-
cowników poszczególnych wydziałów lub wysyłając do 
nich maila. Numery telefonów są na stronie www.bip.
powiattorunski.pl/1633,wydzialy-i-biura-starostwa.
W sprawach dotyczących Wydziału Architektury  
i Budownictwa:
Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje punkt obsługi 
klienta na parterze budynku. Druki wniosków i oświadczeń 
oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć na stronie 
urzędu pod przyciskiem ZAŁATW SPRAWĘ.

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych 
wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapo-
znania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się  
o uprzedni kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem 
telefonu wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania bądź sekretariatem Wydziału.

W pozostałych przypadkach (pytań, wątpliwości zwią-
zanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego 
bądź zagospodarowania przestrzennego)  kontakt możliwy  
wyłącznie w formie telefonicznej, pisemnej bądź elektro-
nicznej (e-mailem lub za pośrednictwem platformy EPUAP).

Zawieszona zostaje możliwość osobistego odbioru przy-
gotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa 
decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia będą 
wysyłane drogą pocztową.
W sprawach dotyczących Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami:
Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy 
ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości 
nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego należy składać elektronicznie przez Geoportal 

(brązowy przycisk na stronie www.powiattorunski.pl pod 
głównymi aktualnościami) lub za pomocą platformy EPUAP. 
W przypadku braku takiej możliwości – pocztą. W pilnych 
przypadkach przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje 
punkt obsługi klienta na parterze budynku.

Wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa 
zapoznania się z materiałem dowodowym w prowadzo-
nych postępowaniach administracyjnych prosimy najpierw  

o kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu 
wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu postępowa-
nia, bądź mailem.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z proce-
durami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
służymy pomocą telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego odbioru przy-
gotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa  do-
kumenty (w tym dla geodetów) przeznaczone do odbioru: 
decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy  
będą wysyłane pocztą.
W sprawach dotyczących Wydziału Komunikacji  
i Transportu:
Możliwość umówienia wizyty przez Internet została za-
wieszona. Osoby, które mają umówioną wizytę do dnia 
27.03.2020 r. zostaną obsłużone w wyznaczonym terminie. 
Umówione terminy po dniu 27.03.2020 r. zostają anulowane.
W związku z zaistniałą sytuacją, osoby które nie dopełnią 
w terminie 30 dni zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu lub 
rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów UE nie będą 
podlegały karze. Postępowania w sprawie naliczania kar 
wszczęte przed zawieszeniem obsługi klientów będą pro-
wadzone, a kary będą egzekwowane.
Sprawy dotyczące zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu 
zarejestrowanego w kraju można załatwić bez konieczności 
wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu, poprzez:
• epuap – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektro-

nicznego lub profilu zaufanego, 
• pocztą elektroniczną na e-mail (przy użyciu kwalifiko-

wanego podpisu elektronicznego),
• pocztą tradycyjną, 
• poprzez pozostawienie wypełnionego wniosku wraz  

z załącznikami w biurze podawczym na parterze bu-
dynku Starostwa.

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
W związku z wydanym dnia 18.03.2020 r. przez Wojewodę 
Kujawsko-Pomorskiego poleceniem utrzymania ciągłości 
funkcjonowania zespołów orzekających na terenie wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu informuje,  
iż wcześniej odwołane składy orzekające (z wyjątkiem składu 
w dniu 18.03.2020 r.) zostają przywrócone, jednakże będą 
przeprowadzone będą bez obecności osób orzekanych, na 
podstawie analizy dokumentacji medycznej i poza medycz-
nej, załączonej do akt. 

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie będzie 
wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzecze-
nia, zastosowane zostaną przepisy dotyczące uzupełnienia 
braków w dokumentacji medycznej wraz z możliwością 
zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się  
o orzeczenie.

Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub  
o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała kore-
spondencja zostanie przesłana do osób orzekanych pocztą.
Rzecznik Praw Konsumentów 
W najbliższym czasie rzecznik będzie udzielał porad konsu-
menckich jedynie przez Internet i telefonicznie.

Na stronie www.bip.powiattorunski.pl/6820,powiatowy-
-rzecznik-konsumentow znajdą Państwo gotowe do wypeł-
nienia wnioski, które można przesłać mailem lub pocztą. 
Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego – tą 
drogą odpowie na wszelkie pytania i wyjaśni wątpliwości.

Kontakt do wydziałów  
Starostwa Powiatowego w Toruniu

Wydział Architektury i Budownictwa:
Sekretariat Wydziału: 56 662 89 30 
Naczelnik Wydziału: 56 662 89 40 

adres email: architektura@powiattorunski.pl
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych: 
Tel. 56 662 88 40-43, fax. 56 662 88 45 

adres email: edukacja@powiattorunski.pl
Wydział Finansowy: 
Tel. 56 662 88 30-37 

adres email: finanse@powiattorunski.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

Sekretariat: 56 662 88 81, fax. 56 662 88 82 
adres email: geodezja@powiattorunski.pl

Wydział Inwestycji i Remontów: 
Tel.: 56 662 89 42 

adres email: zit@powiattorunski.pl
Wydział Komunikacji i Transportu: 

Tel.: 56 662 89 22 
adres email: komunikacja@powiattorunski.pl, 

rejestracja@powiattorunski.pl
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 

Tel.: 56 662 88 13-20 
adres email: org@powiattorunski.pl

Wydział Promocji i Rozwoju: 
Tel.: 56 662 88 50-54 

adres email: integracja@powiattorunski.pl 
fundusze@powiattorunski.pl 
promocja@powiattorunski.pl 
rzecznik@powiattorunski.pl

Wydział Środowiska: 
Tel.: 56 662 88 55-59 

adres email: srodowisko@powiattorunski.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 

Tel.: 56 662 88 11 
adres email: konsumenci@powiattorunski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności: 
Tel.: 56 662 87 64, fax 56 662 87 63 

adres email: e.trawinska@powiattorunski.pl

Więcej informacji na:
www.powiattorunski.pl

www.bip.powiattorunski.pl
https://www.facebook.com/PowiatTorunski

URZĄD W CZASIE EPIDEMII
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Wspominamy powiatowe Święto Kobiet
Natłok marcowych wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa skierował myśli i uwagę wszystkich ku zupełnie innym 
sprawom. Jednak dziś tym chętniej wracamy myślami do chwil, kiedy mogliśmy cieszyć się wspólnie spędzanym czasem.
Zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór trafiły do rąk najak-
tywniejszych w powiecie pań – sołtysek, liderek lokalnych 
społeczności, radnych, członkiń kół gospodyń wiejskich, 
itp. Na widowni nie zabrakło również Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z małżonką, 
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwony 
Michałek, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa 
Ramlaua z małżonką oraz Zarządu Powiatu Toruńskiego 
i radnych powiatowych ze Starostą Toruńskim Markiem 
Olszewskim na czele, któremu również towarzyszyła 
małżonka. 

Tego wieczoru goście wysłuchali recitalu pełnej wdzięku 
wokalistki Sary Pach oraz koncertu w wykonaniu trzech 
wyjątkowych głosów – tenorów Tre Voci. 

Sara Pach zauroczyła publiczność takimi utworami jak: 
Jesteś lekiem na całe zło, Kasztany czy Tyle słońca w całym 
mieście. Wykonała również własne utwory pt. Nowy i Nie 
ma nas. 

Tre Voci od pierwszego utworu skradli serca wszystkich 
pań. Trzej tenorzy wraz z zespołem zaprezentowali szereg 
utworów z repertuaru muzyki filmowej, inne znane i lubiane 
utwory powodowały, że publiczność to rwała się do tańca 
to wzruszała. Kolejka, która po koncercie ustawiła się po 
autografy świadczy o tym, że grono fanek Tre Voci wzrosło 
o kilkaset pań. Po koncercie natomiast przyszedł czas na 
żywe dyskusje przy pysznych łakociach serwowanych przez 
uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie. (MM)

WYDARZYŁO SIĘ
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Otwarty konkurs ofert 2020 
– znamy wyniki!
Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie 
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 
powiatowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

ZESKANUJ KOD –  
SPRAWDŹ WYNIKI

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły  
77 ofert, 8 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało 
ocenie merytorycznej. Ostatecznie dofinansowanych zo-
stanie 57 zadań.

Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego kon-
kursu ofert powiat toruński przeznaczył ponad 120 tys. zł. 
Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się 
na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
(63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (31 850 zł). W ramach 
konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki 
(22 100 zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).(JR)

W roku 2019 r. dzięki środkom zdobytym w konkursie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizo-
wał projekt artystycznych odwiedzin w powiatowych domach pomocy społecznej

„POWIAT TORUŃSKI”
Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy  

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Redakcja w składzie:

dr Malwina Rouba – redaktor naczelny
Agnieszka Niwińska (AN) – redakcja numeru

Marzena Masłowska (MM)
Joanna Rybitwa (JR)

Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52 

Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Druk: Drukarnia Express Media Sp. z o.o.  
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Dokąd po pomoc?
Każdemu z nas zdarza się dokonać nieudanego zakupu. Czasem towar okazuje się wadliwy, bywa, że nie trafimy z rozmiarem lub 
kolorem. Problemem może stać się także nierzetelny usługodawca który nie wywiąże się z umowy, a my nie możemy odzyskać 
straconych pieniędzy. W takich przypadkach pomocą służą liczne organizacje prokonsumenckie – dziś druga część listy adresów do 
instytucji, w których można uzyskać fachową poradę i wsparcie. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  
WIIH w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, www.wiih.com.pl, torun@wiih.com.pl

tel. 56 651 09 40 porady konsumenckie, czynny pn.-pt. 7:15-15:15,  
Organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.  

Radzi i pomaga w sprawach prostych i wymagających analizy dokumentów.

Infolinia dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych
 Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, www.ure.gov.pl, drr@ure.gov.pl

tel. 22 244 26 30, czynny pn.-pt. 8:00-15:00
Prowadzi działania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji odbiorców energii. Przyjmuje skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste) 

w sytuacji nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych sprzedawców energii.

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, www.uke.gov.pl 

tel. 22 330 40 00, czynny pn.-pt. 8:15-16:15 oraz formularz kontaktowy na stronie www UKE 
Podejmuje interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.  

Zapewnia konsumentom polubowne rozwiązywanie sporów.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PRZYJAZNY URZĄD WAŻNE


