
UCHWAŁA Nr 215/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 3 kwietnia  2020 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Duszyńskiemu- p.o. Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z  realizacją zadań wynikających z ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                    

COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych 
 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm1), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 46  ustawy   z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1482 z późn. zm.2)  oraz  art.15zzb ust. 1 i ust. 10, art.15zzc ust. 1  i ust. 8,  art.15zzd ust.                           

1 i ust. 2, art15zze ust. 1 i ust. 9 oraz art.15zzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.3), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Upoważnia się Pana Tomasza Duszyńskiego p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu do podejmowania wszelkich czynności związanych 

z  realizacją zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID – 19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych ,  w szczególności do: 

1) Przyznawania przedsiębiorcy na podstawie zawartej umowy,  w rozumieniu art. 4 ust. 

1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dofinansowania części 

kosztów wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art.15g ust, 4 zdanie pierwsze 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek  na ubezpieczenie społeczne w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19. 

2) Przyznawania, na podstawie zawartej umowy, przedsiębiorcy będącemu osobą 

fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowania części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID – 19. 

3) Udzielania ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie  bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa  

w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który 

prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.  

4) Przyznawania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa  w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              

i o wolontariacie, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników                                  

w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń 

                                                           

 
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815. 

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 730, poz. 2245,                        

Dz. U. z 2019 r. poz. 622, poz. 1622, poz. 1818, poz. 2473, Dz. U. z 2020 r. poz. 278. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 568. 



składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności 

statutowej w następstwie wystąpienia COVID – 19. 

5) Do zmiany, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, 

warunków, w tym w szczególności wydłużenia terminu na jej realizację lub 

przesunięcia terminu na realizację zobowiązań z niej wynikających (w przypadku usług 

i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków                

COVID - 19 ). 

 

 

§ 2. Upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


