
 

Uchwała Nr XLVIII/925/14     

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

 

w sprawie: nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.  

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz  

ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu, który stanowi 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Poznaniu. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

   

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLVIII/925/14   

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  21 lipca 2014 r. 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tworząc 

jednostkę budżetową, nadaje jej statut. Przepisy te znajdują odpowiednie 

zastosowanie również w przypadku zmiany statutu.  

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.) oraz związanym  

z tym powierzeniem nowych zadań Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu 

istnieje uzasadniona potrzeba nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi 

Pracy w Poznaniu.   

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik  
do Uchwały Nr XLVIII/925/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 lipca 2014 r.     

 
 

STATUT 

 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 
 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zwany dalej Urzędem jest wojewódzką 

samorządową jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego i działającą w formie jednostki budżetowej.  

2.  Urząd obejmuje swoim działaniem obszar Województwa Wielkopolskiego. 

3.  Siedzibą Urzędu jest miasto Poznań. 

4. Urząd posiada 4 Oddziały Zamiejscowe z siedzibami w Koninie, Kaliszu, Lesznie  

i Pile. 

 

II PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU 

 

 § 2 

Urząd działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 596 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 ze zm.);  

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.); 

5) niniejszego statutu. 

 

III PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3 

Urząd realizuje zadania samorządu województwa wielkopolskiego : 

1) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także 

zadania z zakresu polityki rynku pracy, wynikające z ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 



2) polegające na pełnieniu funkcji określonych we właściwych przepisach prawa 

oraz dokumentach programowych w ramach wdrażania i realizacji programów 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  

3) zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia  

28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 223, poz.  

2217 ze zm.); 

4)  wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t. j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 272 ze zm.) oraz wynikające z innych ustaw w przypadku ich 

finansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych;  

5) dotyczące kontroli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji 

zatrudnienia, inicjowania i realizowania programów regionalnych oraz zlecania 

wykonywania działań aktywizacyjnych na rzecz osób długotrwale 

bezrobotnych agencjom zatrudnienia, realizującym usługę pośrednictwa 

pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.); 

6) w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

określone w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1291); 

 

§ 4 

Urząd może realizować również inne zadania, w tym zlecone przez Marszałka 

Województwa albo Zarząd Województwa dotyczące polityki rynku pracy. 

 

IV KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA WUP 

 

§ 5 

1.  Działalnością Urzędu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor WUP 

przy pomocy Wicedyrektorów oraz Dyrektorów Oddziałów Zamiejscowych. 

2. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego na zasadach wynikających z przepisów prawa.  



3. Wicedyrektorów Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Poznaniu. 

4. Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego jest jednocześnie Głównym 

Księgowym WUP. 

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu oraz zadania poszczególnych 

komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny WUP nadawany 

przez Dyrektora WUP po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.  

 

V  FINANSE I MIENIE WUP 

 

§ 6 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla  

jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Mienie będące w dyspozycji Urzędu podlega ewidencji na podstawie przepisów 

ustawy o rachunkowości oraz polityki rachunkowości WUP. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

działalności Urzędu składa jednoosobowo Dyrektor WUP na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

V I   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 

 

§ 7 

Stosunek pracy pracowników Urzędu regulują przepisy Kodeksu Pracy i ustawy  

o pracownikach samorządowych. 

 

§ 8 

Wszelkich zmian Statutu dokonuje się w drodze uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 


