
 

UCHWAŁA NR LIII/892/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie. 
 
      Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U.2017.2096 z póź. zm.) oraz § 68 ust. 2 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

Nr 28, poz. 1247, z późn. zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr XXI/217/2000 r. z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i  nadania statutu Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Rzeszowie, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/474/02 z dnia 25 

marca 2002 r. , Uchwałą Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., Uchwałą  

Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 

2011 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 r. dokonuje się 

zmiany treści § 2 nadając mu brzmienie:  

„§ 2  

Do zakresu działania Urzędu należy: 

1) wykonywanie zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy; 

2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych określonych  

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

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.), 

a przypisanych do realizacji marszałkowi województwa; 

3) realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności 

i obrony cywilnej; 

4) wykonywanie innych zadań przypisanych ustawowo.”. 

 

§ 2 

 

Jednolity tekst Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z uwzględnieniem 

zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

 



 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


