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Załącznik do uchwały  

Nr 227/4592/16                                                                                                                                           

 

 

Zarządzenie Nr 68/16 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

z dnia 11 października 2016 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 65/14  z dnia 14 listopada 2014 r. 

 

 

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

 

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 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr 421/9893/14 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. z póź. zm., tekst jednolity  ustalony 

Zarządzeniem Nr 66/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia                    

27 września 2016 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 218/4387/16 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 27 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„ 27) BUR – oznacza to Bazę Usług Rozwojowych;”; 

2) w § 16: 

a)  w ust. 1 wykreśla się pkt 14; 

b)  w ust. 1 punkty od 15 do 22 otrzymują oznakowanie odpowiednio od 14 do 21; 

c)  w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
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„ 8) Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrażania Bazy Usług Rozwojowych EFS                   

- PS-BUR.”; 

3) w § 28: 

a)  zdanie wstępne otrzymuje oznakowanie „ ust. 1” i brzmienie: 

„ 1. Do zadań Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS należy: wdrażanie Priorytetu VI 

PO KL oraz Osi Regionalny Rynek Pracy RPO WP 2014-2020, w tym 

w szczególności:”; 

b) w ust. 1 wykreśla się pkt 18; 

c) w ust. 1 punkty od 19 do 28 otrzymują oznakowanie odpowiednio od 18 do 27; 

d) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„ 2. W ramach Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS funkcjonuje Wieloosobowe 

Stanowisko ds. Wdrażania Bazy Usług Rozwojowych EFS, do którego zadań należy 

wdrażanie Priorytetu Inwestycyjnego 8v w ramach Osi Regionalny Rynek Pracy 

RPO WP 2014-2020, w zakresie usług rozwojowych, w tym w szczególności: 

1) opracowywanie Planów Działań;  

2) współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie właściwym dla 

Wieloosobowego Stanowiska, w tym sprawozdawczość wymagana przez PARP; 

3) opracowanie założeń do Popytowego Systemu Finansowania w ramach BUR dla 

Województwa; 

4) współpraca w działaniach związanych z Popytowym Systemem Finansowania 

zarówno z PARP jak i innymi województwami; 

5) przygotowanie koncepcji wyboru operatorów świadczących usługi w ramach Bazy 

Usług Rozwojowych, a także współpraca przy ich wyłonieniu z właściwymi 

Komórkami organizacyjnymi Urzędu; 

6) bieżąca współpraca i dokonywanie rozliczeń z operatorami świadczącymi usługi 

w ramach Bazy Usług Rozwojowych; 

7) monitorowanie postępów realizacji umów zawartych z operatorami, w tym 

w szczególności pod kątem wytworzonych produktów i rezultatów; 

8) gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, 

weryfikacji, audytów i oceny oraz sprawozdawczości; 

9) opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach wdrażanych 

działań; 

10) planowanie wydatków i rozliczanie zaangażowania środków EFS; 

11) prowadzenie rozliczeń finansowych działań zgodnie z przyjętymi procedurami; 
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12) przygotowywanie wniosków o przelew transz dofinansowania związanych z obsługą 

umów zawartych z operatorami; 

13) przygotowywanie zbiorczych wniosków o środki EFS;  

14) zbieranie i przekazywanie do Wydziału Kontroli EFS informacji 

o nieprawidłowościach finansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami; 

15) przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji 

wdrażanego Priorytetu Inwestycyjnego; 

16) udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu zadań związanych z realizacją 

Programów Operacyjnych współfinansowanych z EFS; 

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

18) przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu 

oraz ich aktualizacja; 

19) przygotowywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie podmiotowej 

BIP oraz ich aktualizacja; 

20) planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi 

na realizację powierzonych zadań; 

21) opracowywanie i przedkładanie do zaaprobowania Wicedyrektorowi 

ds. Europejskiego Funduszu Społecznego materiałów i informacji rozpatrywanych 

przez Sejmik i Zarząd oraz WRRP w zakresie swojej właściwości; 

22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Kierownika Wydziału;  

23) współudział w pracach związanych z procedurą odwoławczą oraz Komisją                           

ds. rozpatrywania protestów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”; 

4) wykreśla się § 36; 

5) w § 41 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„ w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonują również 

stanowiska pracy w Oddziałach Zamiejscowych, realizujące zadania o których mowa              

w§ 41,42,43;”; 

6) w §§ 42, 43, 44: 

a) w ust. ust. 3 wykreśla się pkt 4; 

b) w ust. ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

  „ wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa zawodowego, w szczególności określonych 

w  § 40 pkt 2-3, pkt 5-8, pkt 10 lit. B i pkt 11-12 niniejszego Regulaminu. Nadzór 
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merytoryczny nad realizacją tych zadań sprawuje Kierownik Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej;”; 

c) w ust. ust. 3 punkty od 5 do 9 otrzymują oznakowanie odpowiednio od 4 do 8; 

7) dotychczasowe §§ od 37 do 49 otrzymują oznakowanie odpowiednio od 36 do 48. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego, wymienione w § 1 nie ulegają 

zmianie. 

§ 3 

Ustala się jednolity tekst  Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, w brzmieniu jak z załączniku 

do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie obowiązują od dnia  1 listopada 

2016 r.  


