
Uchwała nr XVI/268/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2011 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. 2001 Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 

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

(t.j. Dz. U. 2008 Nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

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 obowiązującą dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy nadany 

Uchwałą Nr 740/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

10 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w 

Poznaniu ze zmianami. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

   

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2012 roku. 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XVI/268/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tworząc jednostkę budŜetową, 

nadaje jej statut. Przepisy te znajdują odpowiednie zastosowanie równieŜ w przypadku 

zmiany statutu.  

Konieczność nadania nowego statutu WUP wynika przede wszystkim z rozszerzenia 

zakresu zadań realizowanych przez Urząd. Z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy 

z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) WUP w Poznaniu przejmie zadania 

związane z ochroną roszczeń pracowniczych, o których mowa  

w przepisach powołanej ustawy.  

Mając na względzie, iŜ w/w zmiany doskonalą organizację pracy oraz porządkują  

i aktualizują strukturę organizacyjną WUP, przyjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione.  

 

 

 


