
1 
 

 Załącznik do Uchwały  
Nr 402/8044/22 

Zarządu Województwa  
Podkarpackiego w Rzeszowie 

 z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 

Zarządzenie Nr 15/22 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

z dnia 8 czerwca 2022 roku 

zmieniające Zarządzenie Nr 65/14  z dnia 14 listopada 2014 roku 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 roku 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 roku, Uchwałą Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Uchwałą  

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

grudnia 2011roku, Uchwałą Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 roku oraz 

Uchwałą Nr LIII/892/18 z dnia 28 maja 2018 roku, 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

 W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 

stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 65/14 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2014 roku, zatwierdzonym Uchwałą  

Nr 421/9893/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 

listopada  2014 roku z póź. zm., tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 38/18 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia z dnia 28 maja 2018 

roku, zatwierdzony Uchwałą Nr 343/9054/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. w  § 16 w ust. 1 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24  

w brzmieniu: 

,,24) Wydział Projektów Własnych - PW.”; 

2. § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Kierownik kieruje Komórką organizacyjną samodzielnie lub przy pomocy 

Zastępcy lub Zastępców.”; 

3. § 45 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 45 

1. Do zadań Wydziału Projektów Własnych należy w szczególności: 

1) opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów własnych w zakresie 

tematyki wchodzącej w zakres działalności Urzędu, w tym między innymi: 
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a) opracowywanie koncepcji i przygotowywanie aplikacji dla projektów 

własnych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działalności Urzędu 

oraz kierunku rozwoju województwa podkarpackiego, 

b) zarządzanie i koordynowanie realizacji oraz rozliczania projektów 

własnych, 

c) prowadzenie dokumentacji projektowej, 

d) przygotowywanie projektów umów i porozumień niezbędnych dla realizacji 

projektów własnych, 

e) sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych 

dotyczących wydatków związanych z realizacją projektów własnych, 

f) sporządzanie wniosków o płatność, 

g) bieżące monitorowanie zgodności realizacji zadań i ponoszonych 

wydatków z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji 

projektu, harmonogramem płatności i planem finansowym Urzędu; 

2) współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie merytorycznej realizacji 

projektu; 

3) realizacja wyznaczonych celów i zadań w zakresie kontroli zarządczej; 

4) przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu 

oraz ich aktualizacja; 

5) przygotowywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie 

podmiotowej BIP oraz ich aktualizacja; 

6) planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi 

przeznaczonymi na realizację zadań Wydziału; 

7) opracowywanie i przedkładanie do zaaprobowania Wicedyrektorowi ds. Rynku 

Pracy materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik i Zarząd oraz WRZ  

z zakresu działania Wydziału; 

2. Do zadań Wydziału Projektów Własnych należy również wykonywanie innych 

zadań zleconych przez Dyrektora.”; 

4. Zmienia się numerację paragrafów w Regulaminie Organizacyjnym  w ten 

sposób, że dotychczasowe paragrafy od numeru 45 do 49 otrzymują numery   

od 46 do 50. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w § 1  

nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                                
                                                                                                 DYREKTOR 
 

                                                                                                                            Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
                                                                                                                                      Tomasz Czop 

     DYREKTOR 


