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Laptopy dla szkół, maseczki dla DPS-ów, wsparcie dla szpitala
Kolejny tydzień zmagamy się z epidemią, która zmieniła nasze codzienne życie. Obfituje w sytuacje tragiczne, przynosi ciężar 
odosobnienia i choroby dla wielu, ale wyzwala także dobre emocje – chęć pomocy i solidarności w potrzebie. 

– Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom 
i organizacjom, które wspierają potrzebu-
jących. Które swoim działaniem, pomocą 
materialną, ale też i dobrym słowem wspie-
rają tych, którzy tej pomocy potrzebują 
– powiedział w czasie cotygodniowej kon-
ferencji prasowej on-line Starosta Toruński 
Marek Olszewski.
Sytuacja epidemiologiczna na terenie powia-
tu nie pogarsza się w sposób znaczący. – Od 
nas, od naszego zdyscyplinowania w prze-
strzeganiu zaleceń i ograniczeń zależy, jak 
długo ta epidemia będzie trwała – podkreślił 
Starosta. Warto przypomnieć o obowiązku 
noszenia maseczek w miejscach publicz-
nych, obowiązującym od 16 kwietnia. Nadal 
w mocy pozostają ograniczenia dotyczące 
zgromadzeń, zakupów czy funcjonowania 
zakładów usługowych. Wszystkie aktualne 
regulacje dostępne są na rządowej stronie 
www.gov.pl/web/koronawirus.
Toruńskie Starostwo

Administracja powiatowa, pomimo fizycznej 
izolacji, pracuje normalnie. Budżet powiatu 
jest realizowany zgodnie z planem, choć 
oszczędnie. Wydawane są decyzje admini-
stracyjne, pozwolenia na budowę, decyzje 
środowiskowe. Załatwiane są wszystkie spra-
wy, które trafiają do urzędu przez biuro 
podawcze, pocztą, elektronicznie czy tele-
fonicznie. Cała korespondencja i wszystkie 
dokumenty poddawane dezynfekcji przez 
ozonowanie. O tym, jak załatwić sprawę w 
Starostwie bez osobistej wizyty w naszym 
urzędzie piszemy szczegółowo na str. 3. 

Szpital Powiatowy w Chełmży
Nasz szpital w Chełmży działa bez zakłóceń. 
Samorząd powiatowy przeznaczył do tej 
pory 100 tys. zł na zakup środków ochrony 
bezpośredniej dla personelu placówki.
Oświata
Za 70 tys. złotych z programu „Polska 
Cyfrowa” powiat toruński zakupił laptopy 
wraz z oprogramowaniem dla prowadzonych 
przez nas szkół. Sprzęt pomoże uczniom i 
nauczycielom uczestniczyć tym trudnym 
czasie w zdalnym nauczaniu.

1 kwietnia 2020 r. wystartował nabór 
wniosków o dofinansowanie zakupu kompu-
terów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, 
realizowanego wspólnie przez Ministerstwo 
Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Organizator przekazał 186 mi-
lionów złotych na walkę z wykluczeniem 
cyfrowym uczniów. Gminy i powiaty mogły 
wnioskować o zakup laptopów i tabletów 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację nauki zdalnej. 
Wysokość dofinansowania zależy od liczby 
uczniów na terenie podległym danemu sa-
morządowi. W zależności od kategorii w 
jakiej znalazła się gmina czy powiat, można 
otrzymać na ten cel od 35 tys. zł do 100 tys. 
zł. Co bardzo ważne – nie jest wymagany 
wkład własny. Powiat toruński przystąpił 
do programu „Polska Cyfrowa”, wniosku-
jąc o maksymalną możliwą kwotę dotacji 
w wysokości 70 tys. zł. Zakupiliśmy dzięki 
temu 22 laptopy, 1 tablet i oprogramowanie 
Microsoft Office 2019 dla każdego kompu-
tera, aby usprawnić system kształcenia na 
odległość.

W czwartek 16 kwietnia sprzęt został 
przekazany szkołom: 
• do ZS CKU w Gronowie – 7 laptopów
• do ZSP w Chełmży – 6 laptopów
• do ZS im. Unii Europejskiej – 9 laptopów 

i 1 tablet.

Opieka społeczna
Wielką troską otaczamy w tej wyjątkowej 
sytuacji domy pomocy społecznej – zaznacza 
Starosta Marek Olszewski. – Prowadzimy 4 
domy z prawie 360 podopiecznymi. 

Rozpoczęliśmy już badania na obecność 
koronawirusa u pracowników DPS-ów. 
Jako pierwszy został przebadany perso-
nel Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej 
Nieszawce, gdzie pracownicy podzielili się 
na dwie zmiany i zdecydowali się na zapo-
biegawczą czternastodniową kwarantannę 
wraz z podopiecznymi. Po dwóch tygodniach 
pierwsza zmiana opuści DPS i zostanie zastą-
piona przez kolejnych, już przebadanych pra-
cowników. To istotnie zwiększa bezpieczeń-
stwo, choć wymaga od personelu bardzo 
trudnych decyzji i wielkiego poświęcenia. To 
decyzja o pozostaweienia rodziny, wszystko 
w imię dorba naszych pesnjonariuszy. – 
podkreśla Starosta.

Powiatowy Urząd Pracy
Od początku kwietnia 198 osób zarejstrowa-
ło się jako bezrobotne. Ofert pracy niestety 
ubywa.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu To-
ruńskiego jako jeden z pierwszych w wo-
jewództwie rozpoczął nabór wniosków o 
udzielenie pomocy w ramach Tarczy Antykry-
zysowej dla przedsiębiorców: mikropożyczek 
oraz dofinansowania części kosztów wyna-
grodzenia pracowników. Taką pomoc mogą 
także otrzymać organizacje pozarządowe i 
instytucje pożytku publicznego.

Wystąpiliśmy w nioskiem o zwiększenie 
środków dostępnych w ramach Tarczy An-
tyksyzysowej o kolejne 2 mln zł – dodaje 
Starosta.Przyłbice, maseczki, płyny dezynfekujące, ręka-

wice od Starostwa Powiatowego w Toruniu

Pracownicy DPS w Wielkiej Nieszawce na kwa-
rantannie wraz z mieszkańcami.

SAMORZĄD W CZASIE EPIDEMII
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INWESTYCJE

Powiatowe inwestycje w toku
Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dezorganizuje wiele dziedzin życia rodzinnego, społecznego 
oraz gospodarczego. W tej zmienionej przez epidemię rzeczywistości przesuwają się terminy, wiele firm walczy o przetrwanie 
i niewiele przedsięwzięć udaje się realizować zgodnie z planem. Tym bardziej cieszy fakt, że powiatowe inwestycje toczą się 
według wcześniej przyjętych harmonogramów.

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach
Wizualizacja - Elewacja frontowa

23 marca b.r. podpisana została umowa na budowę filii 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach. 
Wyłoniony w przetargu wykonawca to firma Bud-Eko R.S. 
Szymańscy z Torunia. Plac budowy został już przekazany i 
rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Warto przypomnieć, 
że nowa siedziba Poradni powstanie na działce znajdującej się 
za Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrze-
jewicach. Budynek o odważnej i nowoczesnej architekturze 
zaprojektowała pracownia Pro-Kor Krzysztof Lisewski z Torunia. 

Po zakończeniu inwestycji, terapeuci zyskają wresz-
cie odpowiednie warunki do pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. Na 233 m2 powierzchni użytkowej powstanie 
pięć przestronnych, nowoczesnych gabinetów, pro-
fesjonalnie wyposażona sala integracji sensorycznej,  
a także zaplecze administracyjno-socjalne. W ramach inwe-
stycji zakupione również zostanie odpowiednie wyposażenie  
i sprzęt terapeutyczny, zapewniające najwyższą jakość pracy 
psychologów i pedagogów. 

Nowe pracownie zawodowe

Nie tak dawno pisaliśmy o nowej, świetnie wyposażonej 
pracowni krawieckiej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej 
w Chełmży. Tymczasem lada moment zostanie podpisana 
kolejna umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na dofinansowanie ze środków unijnych 
wyposażenia kolejnych dwóch pracowni praktycznej nauki 
zawodu w tej szkole. Chodzi o zakup najnowocześniejszego 
sprzętu do pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie od 
podstaw pracowni konfekcjonowania i przechowywania 
wyrobów cukierniczych. 

– Polskie przedsiębiorstwa gastronomiczne i cukiernicze  
korzystają z coraz to nowszych technologii przygotowywa-
nia oraz konfekcjonowania swych wyrobów. W związku 
z tym kształcenie zawodowe, w szczególności uczniów 
ze specjalnymi potrzebami, powinno przebiegać z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszych dostępnych na rynku 
urządzeń. Pozwala to młodzieży wejść na rynek pracy  
z możliwie najwyższymi kompetencjami zawodowymi  
i stać się po prostu poszukiwanymi pracownikami – pod-
sumowuje Starosta Toruński Marek Olszewski.

Modernizacja dróg powiatowych

Pogoda sprzyja budowlańcom i drogowcom, więc na 
powiatowych drogach praca wre.

Trwa przebudowa drogi powiatowej Gostkowo – Papowo 
Toruńskie na długości 5 km (bez fragmentu o dł. 130 m, 
który przebiega przez tereny kolejowe). Trasa zostanie po-
szerzona z 4,5-5,0 m do 5,5 m i zyska nową nawierzchnię 
oraz szerokie pobocza. Skrzyżowania zostaną rozbudowane, 
powstaną nowe przystanki autobusowe oraz chodniki ze 
zjazdami. Będzie bezpieczniej – drogowcy zainstalują bariery 
energochłonne, balustrady, 3 aktywne przejścia z sygnalizacją 
oraz wymienią oznakowanie pionowe i naniosą poziome.  
W projekcie zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych, 

by wymusić redukcję prędkości dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu pieszych. Obecnie trwa korytowanie pod poszerzenie 
nawierzchni, wycinka drzew, układanie chodnika i przekła-
danie urządzeń obcych kolidujących z pracami. 

Wartość inwestycji brutto: 4,8 mln zł.
Kontynuowane są także prace budowlane na drodze 

powiatowej w Brąchnowie. Na odcinku 400 m drogowcy 
poszerzą jezdnię i położą nową nawierzchnię. Powstanie 
nowy chodnik, peron przystanku autobusowego i przej-
ście dla pieszych – to ważne, bo droga prowadzi do szkoły  
i obiektów handlowych. Wartość inwestycji brutto: 2,1 mln zł.

Pomarańczowe kamizelki drogowców i ciężki sprzęt moż-

na spotkać także na trasach Dąbrowa Chełmińska – Bolumin 
– Skłudzewo oraz Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo.

Ten ważny ciąg dróg powiatowych łączy dwa powiaty: 
toruński i bydgoski. Teraz czeka go remont na odcinku niemal 
3 km. Po zakończenu prac droga będzie szersza, zyska nową 
nawierzchnię, oznakowanie, szerokie pobocza, chodniki  
i przystanek autobusowy. Zarząd pomyślał także o bezpie-
czeństwie – tam, gdzie to konieczne pojawią się bariery  
i przejścia dla pieszych. 

Wartość inwestycji brutto: 2,6 mln zł.
Wszystkie wymienione remonty zakończą się w połowie 

września.

Drogi rowerowe
Od czerwca ubiegłego roku na terenie czterech gmin po-

wiatu toruńskiego trwają nieprzerwanie roboty budowlane 
związane z rozbudową sieci powiatowych dróg rowerowych. 
Obecnie realizowane są trzy inwestycje finansowane ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i budżetów partnerskich samorządów 
– powiatu toruńskiego oraz poszczególnych gmin. 

Na odcinku Osiek nad Wisłą – Czernikowo – Mazowsze  
z odgałęzieniem do Obrowa, w gminach Obrowo oraz Czer-
nikowo powstaje 24,3 km drogi. Nawierzchnia docelowa – 
masa bitumiczna, kostka oraz kruszywo naturalne – położona 
została przez wykonawcę (PRD Lipno) już na połowie całego 

przebiegu. Wszystko wskazuje na to, że zakładany termin 
zakończenia prac, w czerwcu 2020 roku, zostanie dotrzymany. 

Budowane przez firmę TRANSBRUK Pigża odcinki Różan-
kowo – Piwnice – Lulkowo oraz Kamionki Małe – Turzno, 
powstają w gminie Łysomice. Ich łączna długość wyniesie 
5,7 km i będą pokryte masą bitumiczną. Teraz nawierzchnia 
kładziona jest na odcinku Kamionki Małe – Turzno. Następnie 
rozściełacz przekierowany zostanie na odcinek Różankowo 
– Piwnice. Zakładany termin zakończenia prac to maj 2020,  
tj. przed przewidzianym w umowie terminem. 

Trzeci z budowanych obecnie odcinków, droga rowe-
rowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzie-

niem do Barbarki, zlokalizowany jest w gminie Zławieś 
Wielka i ma niespełna 10 km długości. Nawierzchnia do-
celowa – masa bitumiczna – została położona przez wyko-
nawcę, firmę TRANSBRUK Pigża, na łuku łączącym granice 
miasta Torunia w kierunkach Motoareny i Barbarki oraz 
na fragmencie ulicy Jaśminowej, pomiędzy Przysiekiem  
a Rozgartami. Na pozostałych odcinkach ustawione zostały 
obrzeża, przygotowywane są kolejne warstwy konstrukcji 
podbudowy. Zakładamy dotrzymanie czerwcowego terminu 
zakończenia prac. 

(WK)



2020 kwiecień, Powiat Toruński 3

www.powiattorunski.pl

Działamy dla naszych mieszkańców!
Wraz z niespodziewanym i nieznanym zagrożeniem pojawiły się nowe wyzwania dla administracji samorządowej. Starostwo Powiatowe 
w Toruniu musiało zreorganizować sposób obsługi klientów, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal załatwiane. Pojawiły się 
także nowe zadania. Wykonujemy je w ścisłej współpracy ze służbami i strażami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe.
Załatwianie spraw w urzędzie 
Na parterze, w holu budynku Starostwa Powiatowego  
w Toruniu, powstało biuro podawcze. Wszelkie dokumen-
ty, wnioski i pisma składa się teraz właśnie tam. Można je 
także przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w 
Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Wiele spraw można 
także załatwić przez internet. Wystaczy znaleźć na stronie  
www.powiattorunski.pl przycisk ZAŁATW SPRAWĘ, by od-
naleźć instrukcje oraz formularze do pobrania.
Wydział Komunikacji i Transportu
System rezerwacji został czasowo zawieszony. Aby zareje-
strować samochód lub załatwić inną sprawę w Wydziale, 
należy złożyć komplet dokumentów w biurze podawczym 
lub przesłać je pocztą. Dołączenie do nich numeru telefonu 
ułatwia kontakt z interesantem, jeśli trzeba uzupełnić braki 
i tym samym przyspiesza załatwienie sprawy.
Wydział Architektury i Budownictwa
Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje biuro po-
dawcze na parterze budynku.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z proce-
durami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospo-
darowania przestrzennego prosimy o kontak telefoniczny, 
listowny bądź elektroniczny (e-mail lub za pośrednictwem 
platformy EPUAP).

Zawieszona jest możliwość osobistego odbioru przy-
gotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa 
decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia są 
wysyłane pocztą.
Wydział 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 
lub za pomocą platformy EPUAP. W przypadku braku takiej 
możliwości – pocztą. W pilnych przypadkach przygotowane 
i wypełnione wnioski przyjmuje biuro podawcze na parterze 
budynku.

Nie ma możliwości osobistego odbioru przygotowanych 
rozstrzygnięć. Wszelkie dokumenty (w tym dla geodetów): 
decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy 
– są wysyłane pocztą.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
Ponieważ Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 31 marca 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 566), wprowadziła zakaz sprowadzania 
z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zwłok i szczątków ludzkich, Starosta Toruński do odwołania 
nie będzie wydawał zezwoleń na te czynności.
Rzecznik Praw Konsumentów 
Rzecznik udziela porad konsumenckich przez Internet  
i telefonicznie. Gotowe do wypełnienia wnioski są dostępne 
na stronie www.powiattorunski.pl. Po wypełnieniu należy 
je przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do 
kontaktu telefonicznego – jak zawsze wyjaśni wątpliwości 
i odpowie na wszelkie pytania.
Karty parkingowe i legitymacje po nowemu
Na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 03 kwietnia 2020 r., w związku z art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy 
Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:
• przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i roz-
patrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane 
pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu  
w obecności przewodniczącego lub pracownika admini-
stracyjnego w siedzibie Zespołu,

• doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumen-
tujących niepełnosprawność albo stopień niepełnospraw-
ności odbywa się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
przez operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób 
zainteresowanych (telefonicznie lub w formie pisemnej 
deklaracji).
Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie 

należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego wraz z ak-
tualnym zdjęciem, dowodem dokonania opłaty za wydanie 
karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie kore-
spondencyjne tychże dokumentów, należy poinformować  
o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 56 662 87 63 lub  
56 662 87 64 albo listownie, na adres Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 
Toruń, ul. Towarowa 4-6.
Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności
Odwołane wcześniej składy orzekające zbierają się i orzekają 
na podstawie dokumentacji.

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie jest wy-
starczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, 
stosowane są przepisy dotyczące uzupełnienia braków  
w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia 
postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.

Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościlub  
o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała korespon-
dencja jest wysyłana do osób orzekanych za pośrednictwem 
poczty.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Od 14 kwietnia do odwołania Placówka pracuje codziennie 
od godz. 8.00 do 15.00. W tych samych godzinach działają 
również filia w Dobrzejewicach i odziały w Grębocinie, 
Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce.

Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do kon-
taktu z pracownikami pedagogicznymi znajdują się na 
stronie internetowej: poradnia-chelmza.pl – zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
Rejestracja bezrobotnych, dokumentowanie staży, pomoc 
dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej – tym 
wszystkim zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym bezro-
botni rejestrują się tylko przez internet, poprzez stronę:  
praca.gov.pl. Aby móc się zarejestrować, trzeba mieć podpis 
elektroniczny lub profil zaufany. 

Od 2 kwietnia PUP prowadzi nabór wniosków o pomoc 
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

Więcej informacji na stronie torun.praca.gov.pl.

Najważniejsze numery kontaktowe

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

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 o Niepełnosprawności: 
tel.: 56 662 87 64, fax 56 662 87 63 

adres email: e.trawinska@powiattorunski.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego:
tel.: 56 659 53 70 

adres email: sekretariat@torun.praca.gov.pl

Więcej informacji na:
www.powiattorunski.pl

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

PRZYJAZNY URZĄD
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Dokąd po pomoc?
Każdy z nas bywa pacjentem. Z dużym zaufaniem podchodzimy do lekarzy i pracowników służby zdrowia, jednak czasem gubimy 
się w gąszczu obowiązujących procedur i przepisów regulujących funkcjonowanie placówek medycznych. Nie wiemy, jakie mamy 
prawa i czego możemy oczekiwać. W takich przypadkach pomocą służą organizacje udzielające informacji i porad. Oto lista adresów 
do instytucji, w których można uzyskać fachową pomoc i wsparcie: 

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl, sekretariat@bpp.gov.pl

Infolinia Pacjenta 800 190 590, czynna pn.-pt. 8:00-18:00
Udziela informacji nt. zasad realizacji świadczeń zdrowotnych i doradza w przypadku łamania praw pacjenta.  

O pomoc może zwrócić się każdy obywatel, którego prawa jako pacjenta zostały naruszone.

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, www.nfz.gov.pl, infolinia@nfz.gov.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl

Infolinia Pacjenta 800 190 590, czynny pn.-pt. 8:00-16:00
Dane teleadresowe placówek medycznych, gabinetów, placówek NFZ, zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, 

weekendy i święta. Na bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową 
i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie
GRUPA WSPARCIA TROP pod patronatem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej  

www.czasnaporozumienie.pl, porozumienie@aps.edu.pl
tel. 22 614 16 49, czynny pn.-czw. 17:00-19:00

Udziela porad jak radzić sobie z kryzysem, znaleźć wsparcie osobom po kryzysach psychicznych. Pomocy udzielają osoby  
z doświadczeniami zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonaliści.

Kryzysowy Telefon Zaufania
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa, www.psychologia.edu.pl  

tel. 116 123, czynny codziennie 14:00-22:00
Pomoc psychologiczna kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie 

wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych; pomoc dla osób samotnych, cierpiących z powodu depresji, bezsenności,  
chronicznego stresu oraz dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem.

Telefon zaufania AIDS – Poradnia internetowa HIV/AIDS
Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, www.aids.gov.pl, poradnia@aids.gov.pl  

801 888 448 (poł. płatne tylko za pierwszą minutę), 22 692 82 26 (poł. płatne wg taryfy TP SA), czynny pn.-pt. 9:00-21:00 
porady e-mail przesyłane w ciągu 24 godz. (maksymalnie do 3 dni)

Profilaktyczny program ogólnopolski, gwarantujący anonimowość i bezpłatną pomoc osobom, które chcą wiedzieć, jak uniknąć 
zakażenia HIV lub obawiają się, że się zakaziły, gdy nie wiadomo co robić, gdy pytanie dotyczy osoby dzwoniącej/piszącej,  

partnera/partnerki (partnerów), znajomych, rodziny.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
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Wideoprzewodnik po powiecie toruńskim
Piękne słońce i wspaniała pogoda to idealne warunki, by choć drony mogły swobodnie polatać i pozwiedzać, a potem podzielić 
się z Państwem tym, co zobaczyły z góry. A jest w naszym powiecie co oglądać i czym się zachwycać!

Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszego 
bezpiecznego, społecznie odpowiedzialnego 
powiatowego wideoprzewodnika po zabytkach  
i innych ciekawych miejscach na terenie powiatu 
toruńskiego.
Ponieważ od kilku już lat budujemy sieć bezpiecz-
nych i ekologicznych dróg rowerowych, na począ-
tek proponujemy właśnie zabytki i ciekawe miejsca 
położone wzdłuż projektowanych i realizowanych 
obecnie tras. Warto obejrzeć i zdecydować, do-
kąd wybrać się w pierwszej kolejności, kiedy już 
będzie można rodzinnie, bądź w gronie przyjaciół 
wyruszyć na turystyczny szlak! 

Zapraszamy zatem na wirtualne wycieczki za po-
średnictwem powiatowego kanału na YouTube oraz 
na naszym profilu na Facebooku https://www.face-
book.com/PowiatTorunski. Bohaterem pierwszego 
odcinka jest wiatrak Ksawery z Bierzgłowa – ostatni 
świadek naszych dawnych tradycji młynarskich. 

Kolejne części filmowego przewodnika będą poja-
wiać się w Internecie w nadchodzących tygodniach. 
W następnym planujemy spojrzeć z lotu ptaka na 
Chełmżę.

Zapraszmy do polubienia naszego profilu na Face-
booku i subskrybcji kanału na YouTube!


