
Projekt Zarządu Województwa Opolskiego 

 

Uchwała Nr       /         /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                               2023 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 

2000 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu” oraz nadania statutu. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2094) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) Sejmik Województwa Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu” 

oraz nadania statutu, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, zwany dalej Wojewódzkim Urzędem Pracy, działa na podstawie: 

1) Uchwały Nr XX/136/2000 r. Sejmiku Województwa Opolskiego z 27 czerwca 2000 r. w sprawie 

utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wojewódzki Urząd 

Pracy w Opolu” oraz nadania statutu, 

2) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2094), 

3) ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 690 ze zm.),  

4) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), 

5) ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.), 

6) ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), 

7) ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze 

zm.), 

8) ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

(tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 7), 

9) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych porozumień.”; 



 

2) § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego 

Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez: 

a) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym 

Planie Rozwoju, przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisach o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 lub przepisach o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027, 

b) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych 

przez urzędy pracy,”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Wojewódzki Urząd Pracy  z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 25 c – został utworzony z dniem  

1 września 2000 r. na podstawie Uchwały Nr XX/136/2000 r. Sejmiku Województwa Opolskiego  

z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą „Wojewódzki  Urząd  Pracy w Opolu” oraz nadania statutu. 

W związku z nowelizacją art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, koniecznym stało się dokonanie zmiany § 3 Statutu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, poprzez wskazanie w pkt 6 zadań Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Opolu. Zadania te polegają na programowaniu i wykonywaniu zadań realizowanych przy 

współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus przez: 

− wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym 

Planie Rozwoju, przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przepisach o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 lub przepisach o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  

w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz  

− inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych przez 

urzędy pracy. 

Ze względu na konieczność dostosowania Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do 

obecnego stanu prawnego, podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

 

 

  

 

 


