
 

Zarządzenie Nr  12/2020 

Starosty Grudziądzkiego 

z  dnia 20 marca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z zapewnieniem stronom czynnego 

udziału w postępowaniach  

 

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

511, 1571 i 1815) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.                      

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 433) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, oraz koniecznością 

przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie obsługujących 

mieszkańców i pracowników wprowadza się procedury związane z zapewnieniem stronom 

czynnego udziału w postępowaniach (Art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 256): 

1) Podstawową formą zapoznania się stron z aktami postępowań administracyjnych  jest 

forma elektroniczna; 

2)  W sytuacji gdy nie będzie możliwe zapoznanie się z aktami w formie elektronicznej   

udostępniona zostanie dokumentacja w formie papierowej. Wgląd do dokumentów będzie  

możliwy w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w obecności pracownika 

urzędu, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zainteresowana osoba 

przed wejściem do urzędu będzie musiała założyć maseczkę ochronną, rękawiczki oraz 

zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. 

§ 2 

1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego                                           

w Grudziądzu do zapoznania z treścią zarządzenia wszystkich pracowników oraz do 

stałego nadzoru w wydziałach nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad. 

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do 

bezwzględnego stosowania się do zapisów zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia polecam Kierownikom Wydziałów, Kierownikom Biur oraz osobom 

zajmującym samodzielne stanowiska pracy. 

 



§ 4 

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia, publikowanego 

na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej                        

i poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa oraz w inny zwyczajowo przyjęty 

sposób. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania  i obowiązuje do odwołania. 

 

 

Starosta Grudziądzki 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 


