
      Zarządzenie Nr 19/2020 

     Starosty Grudziądzkiego 

           z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2019 poz. 511, 571  

i 1815) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 697)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce  

o zdrowie obsługujących mieszkańców i pracowników wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

§ 2 

W okresie od 22 kwietnia 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Grudziądzu realizuje wyłącznie 

zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 

interesantów z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  

§ 3 

1. Podstawową formą obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu jest kontakt  

telefoniczny, mailowy, poprzez platformę ePUAP, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

2. Interesanci są przyjmowani w wejściu głównym do budynku od Al. 23 Stycznia gdzie mogą pobrać 

dokumenty w formie papierowej, wypełnić poszczególne wnioski, złożyć dokumenty oraz uzyskać 

niezbędne informacje (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30).  

3. Odbiór dokumentów urzędowych w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom 

 jest możliwy po uprzednim ustaleniu terminu w sposób określony przez pracownika merytorycznego 

wydziału w wyznaczonych miejscach. 

§ 4 

1. Sprawy pilne i niezbędne wymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie będą załatwiane 

wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty z pracownikiem merytorycznym przy 

przestrzeganiu wymogów sanitarnych. 

2. Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane w bezpośrednim 

kontakcie z pracownikiem. 

§ 5 

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. Zobowiązuje wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do bezwzględnego 

stosowania się do zapisów zarządzenia. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia polecam kierownikom wydziałów, kierownikom biur oraz osobom zajmującym 

samodzielne stanowiska pracy. 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. 

§ 8 

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 Powiatowego w Grudziądzu. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Starosta Grudziądzki 

/-/ Adam Olejnik 


