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Rady Powiatu w Chełmie 

        z dnia 26 października 2006 r. 

 

 

 

 

 

STATUT 

Powiatowego Urzędu Pracy 

W Chełmie 

 

 

 

§ 1 

 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zwany dalej „Urzędem” jest budżetową jednostką 

organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą 

zadania publicznej służby zatrudnienia. 

2. Siedzibą Urzędu jest miasto Chełm. 

3. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Chełmski, 

 

 

§ 2 

 

Urząd jest jednostką organizacyjną powiatu chełmskiego, powołaną do wykonywania zadań 

publicznych wynikających z przepisów: 

 

1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.); 

2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1592 z późn. zm.); 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) 

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.); 

5. innych ustaw i przepisów wykonawczych; 

6. niniejszego statutu. 

 

§ 3 

 

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia 

oraz aktywizacja zawodowa. Działania te są realizowane w szczególności w zakresie: 

1. polityki rynku pracy, 

2. usług rynku pracy, 

3. instrumentów rynku pracy, 

4. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 

 

 



 

 

§ 4 

 

 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Urzędu określa regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Urzędu i przyjęty przez Zarząd powiatu. 

 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor Urzędu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy i reprezentuje jednostkę na zewnątrz. 

2. Dyrektor Urzędu ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Urzędu. 

3. Dyrektor Urzędu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki oraz 

wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. 

4. Dyrektora Urzędu zatrudnia Zarząd Powiatu, po przeprowadzeniu konkursu. 

 

§ 6 

 

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie jego uchwalenia. 


