Uchwafa Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniajqca Uchwafy

Nr XLII/290/2006

Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia

14 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy
w Wyszkowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z2015 r. poz. 1445 z pozn.zm.) wzwiazkuzart.il ust.2, art. 12ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm) uchwala
sie, co nastepuje:
§1Nadaje sie Statut Powiatowemu Urzedowi Pracy w Wyszkowie w brzmieniu okreslonym
w zalaczniku do niniejszej Uchwaly.
s^.
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Powiatu Wyszkowskiego.
§3.
Traci moc Uchwala Nr XLII/290/2006 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 14 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Wyszkowie.
§4.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEPRZEWODWeZACY
Rady"

Jatrdetka

STATUT
POWIATOWEGO URZ^DU PRACY
W WYSZKOWIE

Rozd/ial I
Postanowienia ogolne
§1

1. Powiatowy Urz^d Pracy w Wyszkowie wchodzi w sklad powiatowej administracji
zespolonej Powiatu Wyszkowskiego.
2. Powiatowy Urzqd Pracy w Wyszkowie jest jednostk^ budzetowa^ nie posiadaja^
osobowosci

prawnej,

dzialaja^

jako

powiatowa

samorz^dowa

jednostka

organizacyjna.
3. Siedzibcj Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie jest - miasto Wyszkow,
ul. T. Kosciuszki 15.
4. Terenem dzialania Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie jest obszar Powiatu
Wyszkowskiego obejmuj^cy nastepuja.ce gmlny:
1) Miasto i Gmina Wyszkow;
2) Gmina Brahszczyk;
3) Gmina Dtugosiodlo;
4) Gmina Rz^snik;
5) Gmina Somianka;
6) Gmina Zabrodzie.
5. Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzedem Pracy w Wyszkowie sprawuje Starosta
Powiatu Wyszkowskiego b^dqcy organem zatrudnienia.

§2.
Powiatowy Urza,d Pracy w Wyszkowie uzywa pieczeci podluznej o tresci:
Powiatowy Urz^d Pracy
w Wyszkowie
07-200 Wyszkow
ul. T. Kosciuszki 15
dodatkowo podane moga. bye numery telefonow, adres strony internetowej i adres i-mail.

§3.
Powiatowy Urzad Pracy w Wyszkowie dziala w szczegolnosci na podstawie
nastepujacych aktow prawnych:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z pozn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz.U. z2011 r. Mr 127, poz.721 zpoz.zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r.
poz.1445 z pozn. zm.),
4) ustawy z dnia 211istopada 2008r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1202 zpozn.zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
885 z pozn.zm.),
6) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postepowaniu w sprawach dotyczacych
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z poz.zm.),
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 z pozn.zm.),
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r.poz.23),
9) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163
z pozn. zm.),
10)ustawy o systemic ubezpieczeh spolecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z pozn.zm.)
1 l)ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2135 z pozn.zm.),
12)ustawy o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracovvnikami stosunkow pracy
z przyczyn niedotyczacych pracownikow ( Dz.U. z 2015 r, poz. 192 z pozn. zm.),
13) ustawy odostepie do informacji publicznej (Dz.U. z2015 r, poz. 2058 zpozn.zm.),
14)innych aktow prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej oraz niniejszego Statutu.

Rozdzial II
Cele i zadania Powiatowego Urz^du Procy w Wyszkowie

§4Powiatowy Urzad Pracy w Wyszkowie wchodzacy w sklad publicznych stuzb zatrudnienia
realizuje zadania samorzadu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, o ktorych mowa w art.9
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w szczegolnosci dotyczace:
1) opracowania i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowi^cego czqsc powiatowej strategii rozwiqzywania problemow spotecznych,
o ktorej mowa w odr^bnych przepisach;
2) pozyskiwania i gospodarowania srodkami finansowymi na realizacJQ zadah z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielania informacji o mozliwosciach i zakresie pomocy okreslonej w ustawie;
4) udzielania pomocy bezrobotnym i poszukuj^cym pracy w znalezieniu pracy przez
posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
5) udzielania pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracownikow przez posrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe;
6) kierowania bezrobotnych do realizatora dziatari aktywizacyjnych, ktoremu marszatek
wojewodztwa zlecit wykonanie dzialan aktywizacyjnych;
7) realizacji zadan zwi^zanych z Krajowym Funduszem Szkolenlowym, w szczegolnosci
udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie ksztatcenia ustawicznego
pracownikow i pracodawcy;
8) rejestrowania bezrobotnych i poszukujqcych pracy;
9) ustalania profili pomocy dla bezrobotnych;

10) inicjowania, organizowania i finansowania ustug i instrumentow rynku pracy;
11) inicjowania, organizowania i finansowania szkoleh i przygotowania zawodowego
dorostych;

12) opracowywania badari, analiz 1 sprawozdari, w tym prowadzenia monitoringu zawodow
deficytowych i nadwyzkowych, oraz dokonywania ocen dotycz$cych rynku pracy na
potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy/Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organow
zatrudnienia;
13) inicjowania i realizowania przedsi^wzi^c maj^cych na celu rozwi^zanie lub ztagodzenie
problemow zwi^zanych z planowanymi zwolnieniami grup pracownikow z przyczyn
dotyczqcych zaktadu pracy;
14) wspotdziatania z Powiatowq Rad$ Rynku Pracy/Powiatowq Rad$ Zatrudnienia w zakresie
promocji zatrudnienia oraz wykorzystania srodkow Funduszu Pracy;
15) wspotpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o ushigach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorostych, stazach,
organizacji robot publicznych oraz prac spotecznie uzytecznych, realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisow
o zatrudnieniu socjalnym;
16) wspotpracy z wojewodzkimi urz^dami pracy w zakresie swiadczenia podstawowych ustug
rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;
17) przyznawania i wyptacania zasitkow oraz innych swiadczeh z tytutu bezrobocia;
18) wydawania decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotn$ oraz utracie statusu
bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wyptaty oraz utracie lub
pozbawieniu prawa do zasitku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy
swiadczen niewynikaj^cych z zawartych umow,
c) obowi^zku zwrotu nienaleznie pobranego zasitku, stypendium, innych nienaleznie
pobranych swiadczen lub kosztow szkolenia i przygotowania zawodowego dorosrych
finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spfaty, roztozeniu na raty lub umorzeniu cz^sci albo catosci
nienaleznie pobranego swiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, naleznosci z tytutu
zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo srodkow, tj. kosztow wyposazenia lub
doposazenia stanowiska pracy, srodkow na podj^cie dziatalnosci gospodarczej, oraz
innych swiadczeri fmansowanych z Funduszu Pracy;
19) realizowania zadah wymkaj^cych z koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego
paristw cztonkowskich Unii Europejskiej, paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienalez^cych do Unii Europejskiej, paristw nieb^d^cych stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, ktorzy mogs korzystac ze swobody przeptywu osob na
podstawie umow zawartych przez te paristwa ze Wspolnot$ Europejsk^ i jej paristwami
cztonkowskimi oraz paristw, z ktorymi Rzeczpospolita Polska zawarta dwustronne umowy
mi^dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym, w zakresie swiadczen dla bezrobotnych,
w tym realizowanie decyzji w zakresie koordynacji systemow

zabezpieczenia

spotecznego;
20) realizowania zadari wynikajqcych z prawa swobodnego przeptywu pracownikow mi^dzy
paristwami cztonkowskimi Unii Europejskiej, paristwami Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego nienalezqcych do Unii Europejskiej, paristwami nieb^dqcych stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktore mogq korzystac ze swobody
przeptywu osob na podstawie umow zawartych przez te paristwa ze Wspolnot^ Europejsk^
i jej paristwami cztonkowskimi, w szczegolnosci przez:
a) realizowanie dziatari sieci EURES we wspotpracy z ministrem wtasciwym do spraw
pracy, samorz^dami wojewodztw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do
realizacji dziatari sieci EURES,
b) realizowanie zadari zwiqzanych z udziatem w partnerstwach transgranicznych EURES
na terenie dziatania tych partnerstw;
21) realizowania

zadari zwi^zanych z mi^dzynarodowym przeptywem

pracownikow,

wynikajqcych z odr^bnych przepisow, umow mi^dzynarodowych i innych porozumieh
zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badania i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zwi^zku z postqpowaniem
0 wydanie zezwolenia na prac^ cudzoziemca lub postQpowaniem o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy;
23) realizowania zadari zwi^zanych z podejmowaniem przez cudzoziemcow pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
24) organizowania i finansowania szkoleri pracownikow powiatowego urz^du pracy;
25) opracowywania i realizowania indywidualnych planow dziatania;
26) realizowania projektow w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziatania
bezrobociu, tagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
wynikaj qcych

z

programow

operacyj ny ch

wspotfinansowanych

ze

srodko w

Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Pracy;
27) inicjowania i realizowania badari i analiz wykorzystywanych w dziataniach prowadzonych
przez urzejdy pracy;
28) organizacji i realizowania programow specjalnych;
29) realizowania

programow

regionalnych

na

podstawie

porozumienia

zawartego

z wojewodzkim urz^dem pracy;
30) przetwarzania informacji o bezrobotnych, poszukujqcych pracy i cudzoziemcach
zamierzaj^cych wykonywac lub wykonuj^cych pracQ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
31) wspotpracy z ministrem wtasciwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrow
centralnych;
32) inicjowania i realizowania projektow pilotazowych.

§5.
1. W postepowaniu administracyjnym w sprawach zwi^zanych z wykonywaniem zadan
1 kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy jezeli ustawa nie
stanowi inaczej:
1) organem wlasciwym jest - Starosta Powiatu Wyszkowskiego
2) organem wyzszego stopnia jest - Wojewoda Mazowiecki.

2. Organem opiniodawczo-doradczym Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawach
polityki rynku pracy jest - Powiatowa Rada Zatrudnienia/ Powiatowa Rada Rynku Pracy
w Wyszkowie.

RozdzialHI
Organizacja Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie

§6.

1. Powiatowy

Urza^l Pracy w

Wyszkowie jest jednostk^ organizacyjna^

Powiatu

Wyszkowskiego.
2. Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie powohije Starosta Powiatu
Wyszkowskiego w drodze konkursu sposrod osob posiadaj^cych wyksztalcenie wyzsze
oraz co najmniej 3-letni staz pracy w publicznych stuzbach zatrudnienia lub co najmniej
5-letni staz pracy w innych instytucjach rynku pracy.
3. Starosta odwohije Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie po uzyskaniu
opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia/ Powiatowej Rady Rynku Pracy. Opinia Powiatowej
Rady Zatrudnienia/ Powiatowej Rady Rynku Pracy nie jest wymagana w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 52 i art. 53 ustawy - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwolania
Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy na jego wniosek.
4. Zastepce Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie powoluje i odwohije
Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie.
5. Starosta moze, w formie pisemnej, upowaznic Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy
w Wyszkowie i Jego Zastepc? lub na Jego wniosek innych pracownikow tego Urzedu do
zalatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowien oraz
zaswiadczeh w trybie przepisow o postepowaniu administracyjnym .
6. Prawa i obowiazki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy
w Wyszkowie - wykonuje Starosta Powiatu Wyszkowskiego.
7. Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie wykonuje prawa i obowiazki
pracodawcy wobec Zastepcy Dyrektora i pozostalych pracownikow Powiatowego Urzedu
Pracy.

8. Szczegolowq organizacje i zasady dzialalnosci Powiatowego Urzedu Pracy okresla
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzedu Pracy uchwalany przez Zarzad Powiatu
w Wyszkowie.

§7.
1. Powiatowym Urzedem Pracy kieruje, zarzadza i reprezentuje go na zewnatrz zgodnie
z zasada jednoosobowego

kierownictwa - Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy

w Wyszkowie.
2. Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie wydaje zarzadzenia, ktore obowiazuj^
wszystkich pracownikow tego Urzedu oraz osoby przebywajace na jego terenie.
3. Zastepca Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie zastepuje
Dyrektora w czasie jego nieobecnosci w Urzedzie Pracy.

1. Pracownicy Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie s^ pracownikami samorzadu
powiatowego.
2. Wynagradzanie i zasady zatrudniania pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy okreslaja
odrebne przepisy.

Powiatowy Urzad Pracy w Wyszkowie przy realizacji zadan wynikajacych z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wspoJpracuje z:
1) ministrem wlasciwym do spraw pracy;
2) Marszalkiem Wojewodztwa Mazowieckiego bedacym organem zatrudnienia na szczeblu
wojewodzkim oraz dzialajacym w jego imieniu Wojewodzkim Urzedem

Pracy

w Warszawie;
3) Wojewod^ Mazowieckim;
4) jednostkami samorzadu terytorialnego;
5) Powiatowq

Rad^ Zatrudnienia w

w Wyszkowie;
6) organami administracji publicznej;
7) pracodawcami i ich organizacjami;

Wyszkowie/Powiatow^

Radq

Rynku

Pracy

8) zwi^zkami zawodowymi;
9) organizacjami pozarzgdowymi w tym z organizacjami bezrobotnych;
10) instytucjami i organami powolanymi do kontroli;
11) innymi instytucjami.

Rozdzial IV
Gospodarka finansowa Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie

§ 10.

1. Urzgd prowadzi gospodark? finansowa^ na zasadach

okreslonych dla jednostek

budzetowych.
2. Powiatowy Urz^d Pracy w Wyszkowie zarz^dza powierzonym mu mieniem, zapewnia
jego ochrone i nalezyte wykorzystanie.
3. Podstawg gospodarki finansowej Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie jest plan
finansowy obejmuj^cy dochody i wydatki, uchwalony przez Rade Powiatu w Wyszkowie.
4. Za zgodnosc gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonaln^ gospodarke
srodkami finansowymi - odpowiada Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie.
5.

Powiatowy

Urzad Pracy w Wyszkowie prowadzi obslug?

finansowo-ksiegowg

realizowanych przez siebie zadari.
6. Nadzor nad prowadzon^ przez Powiatowy Urz^d Pracy w Wyszkowie gospodark^
finansowg - sprawuje Zarz^d Powiatu w Wyszkowie.
7. Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie realizuje zadania okreslone ustawa^
o promocji zatrudmema i instytucjach rynku pracy - w ramach przyznanych srodkow
z Funduszu Pracy.
8. Dyrektor sktada Radzie Powiatu sprawozdanie z dziatalnosci Powiatowego Urzedu Pracy
w Wyszkowie za rok ubiegty.

Rozdzial V
Postanowienie koncowe

§n.
Zmiany Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Wyszkowie dokonywane sa_ w drodze uchwaly
Rady Powiatu w Wyszkowie w trybie dla jego uchvvalenia.

