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UCHWAŁA NR LIV/861/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19) lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, ze zm.) oraz § 10 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przyjętym uchwałą Nr IV/40/07 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 ust. 1 słowa: „t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.” zastępuje się słowami: „t.j. Dz.U, z 2013 r.,
poz. 674, ze zm.)”;
b) w § 3 ust. 1 tiret pierwsze słowa: „t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.” zastępuje się słowami: „t.j.
Dz.U, z 2013 r., poz. 674, ze zm.)”;
c) w § 3 ust. 2 po słowach: „W ramach wdrażania” dodaje się słowa: „programów i projektów
współfinansowanych ze środków europejskich, w tym”, w wyniku tej zmiany § ust. 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
„W ramach wdrażania programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym
Europejskiego Funduszu Społecznego, WUP pełni funkcje określone we właściwych przepisach prawa
oraz dokumentach programowych.”,
d) w § 5 ust. 1:
- po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w następującym brzmieniu:
„realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym;”;”,
- pkt 3) po słowie „nadwyżkowych” dodaje się słowa „oraz badanie zapotrzebowania na pracę”, w wyniku
tej zmiany pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę”;”,
- pkt 4) słowa: „Wojewódzką Radą Zatrudnienia” zastępuje się słowami: „Wojewódzką Radą Rynku
Pracy”;
- pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu
Społecznego, w tym wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w odrębnych
przepisach oraz inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach
realizowanych przez urzędy pracy”;”,
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- po pkt 8) dodaje się pkt 8a) i pkt 8b) w następującym brzmieniu:
„8a) 8a) inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie”,
„8b) 8b) zlecanie działań aktywizacyjnych”;”,
- pkt 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„wspieranie i realizację zadań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań przez urzędy
pracy na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami
powiatowymi, oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES”;”,
- pkt 12) otrzymuje brzmienie:
„świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach
zatrudnienia na terenie województwa”;”,
- w pkt 15) skreśla się słowa: „oraz prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia
i kształcenia ustawicznego”;
- po pkt 15) dodaje się pkt 15a) w następującym brzmieniu:
„prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz
popularyzacja idei uczenia się przez całe życie”;”,
- po pkt 18) dodaje się pkt 18a) w następującym brzmieniu:
„współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół
wyższych w wejściu na rynek pracy”;”,
- po pkt 19) dodaje się pkt 19a) w następującym brzmieniu:
„przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;”,
- w pkt 22) po słowach „roszczeń pracowniczych” dodaje się słowa „i ochrony miejsc pracy”;
- po pkt 22) dodaje się pkt 23) w następującym brzmieniu:
„realizacja zadań statystycznych, w tym wynikających ze statystyki publicznej.”.”,
e) skreśla się § 5 ust. 2;
f) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Organizację wewnętrzną i szczegółowe zasady działania WUP, w tym dotyczące centrów informacji
i planowania kariery zawodowej, określa Dyrektor WUP w Regulaminie organizacyjnym WUP.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

