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REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZ ĘDU 

PRACY  
W  KOŚCIANIE 

 
Rozdział I 

 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 

 
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie określa zasady 
wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, 
wchodzących w jego skład. 

§ 2. 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 
1. Powiecie - naleŜy przez to rozumieć Powiat Kościański, 
2. Staroście - naleŜy przez to rozumieć Starostę Kościańskiego, 
3. Dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kościanie, 
4. Zastępcy Dyrektora - naleŜy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, 
5. PUP - naleŜy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, 
6. PRZ - naleŜy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Kościanie, 
7. Komórce organizacyjnej - naleŜy przez to rozumieć wydział lub samodzielne 

stanowisko pracy w PUP, 
8. Klubie Pracy - naleŜy przez to rozumieć Klub Pracy w Kościanie, 
9. Instytucjach rynku pracy – naleŜy przez to rozumieć Ochotnicze Hufce Pracy, 

agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i 
instytucje partnerstwa lokalnego. 

 
 

§ 3. 
1. PUP jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej 

administracji zespolonej Powiatu Kościańskiego, wykonującą zadania Powiatu 
Kościańskiego określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z 
późn.zm.) i działającą pod kierownictwem Dyrektora. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie działa na podstawie statutu nadanego 
mu uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r., nr 
XXXVIII/414/06 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kościanie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 8, poz.201, z dnia  22 stycznia 2007 r. 

3. Siedzibą PUP jest Kościan. 
4. Zakres właściwości miejscowej PUP określają odrębne przepisy. 
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§ 4. 
 

1. Do zakresu działania PUP naleŜy wykonywanie zadań wynikających z ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm. ) i z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn.zm.) oraz z 
przepisów wykonawczych do w/w ustaw. 

2. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników 
ustalają odrębne przepisy. 

3. Organizację i porządek w procesie pracy reguluje Regulamin Pracy 
obowiązujący w PUP. 

4. Zasady, tryb i sposoby przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, w 
szczególności kontroli finansowej, określają odrębne zarządzenia wewnętrzne, 
wydane przez Dyrektora PUP. 

§ 5. 
 

Przy realizacji zadań PUP współdziała z jednostkami administracji rządowej, z PRZ, 
organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi 
pracodawcami, związkami zawodowymi, z instytucjami rynku pracy oraz innymi 
organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu oraz w sprawach rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 
 

Rozdział II 
 

Kierownictwo Powiatowego Urz ędu Pracy  

 
§ 6. 

 
1. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego 

kierownictwa – Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed 
Starostą. 

2. W imieniu pracodawcy samorządowego, którym jest PUP, czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor. 

3. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP przy pomocy swojego Zastępcy i 
kierowników komórek organizacyjnych. 

4. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora. 
Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora, z  
wyjątkiem kompetencji przyznanych wyłącznie Dyrektorowi przez Zarząd Powiatu 
lub Starostę w formie pełnomocnictwa do dysponowania środkami Funduszu 
Pracy lub środkami PFRON. 
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Rozdział III 

 
Komórki organizacyjne Powiatowego Urz ędu Pracy 

w Kościanie 
 

§ 7. 
 

1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: 
a) wydział, 
b) samodzielne stanowisko pracy. 
2. O liczbie utworzonych wydziałów i samodzielnych stanowisk decyduje Dyrektor, 

kierując się zasadami sprawnego działania, w oparciu o posiadane środki 
finansowe. 

3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor moŜe powoływać zespoły i komisje 
zadaniowe. 

4. Kierownicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz 
zakres działania i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia. 

5. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania – przewidziane 
w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk - w jednym. 

6. Wydział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną 
problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi 
zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia 
prawidłowe zarządzanie. 

7. Wydziałem kieruje kierownik wydziału. 
 

§ 8. 
 

1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą 
tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej 
problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej. 

2. Samodzielne stanowisko pracy moŜe być tworzone w ramach wydziału jako 
komórka  samodzielna. 

3. Samodzielne stanowisko pracy liczy od 1 do 3 osób. 
 

§ 9. 
 

Wewnętrzna organizacja kaŜdej komórki organizacyjnej obejmuje: 
-      zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym, 
- wykaz stanowisk słuŜbowych, 
-  zakresy czynności pracowników. 
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Rozdział IV 
 

Struktura organizacyjna Powiatowego Urz ędu Pracy  
 

§ 10. 
 

W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne: 
1. Pion działa ń aktywizuj ących 
a) Wydział – Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
b) Wydział Instrumentów Rynku Pracy. 
 
2. Pion działa ń informacyjno-ewidencyjnych 
Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń. 
3. Pion działa ń wspomagaj ących 
Wydział Organizacyjno–Prawno-Administracyjny, 
Wydział Finansowo-Księgowy. 

§ 11. 
 

1. Dyrektor nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych PUP: 
a) w ramach pionu działań aktywizujących: 
Wydział - Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
Wydział Instrumentów Rynku Pracy, 
b) w ramach pionu działań wspomagających: 
Wydział Finansowo-Księgowy 
2. Zastępca Dyrektora nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych 
PUP: 
a) w ramach pionu działań wspomagających: 
Wydział Organizacyjno-Prawno-Administracyjny, 
b) w ramach pionu działań informacyjno-ewidencyjnych: 
Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń. 
3. Główny Księgowy PUP kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym, a zakres jego 
działania określają odrębne przepisy. 
4. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V 
niniejszego regulaminu. 
5. W zakresie zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi. 

§ 12. 
 

1. Do kompetencji Dyrektora naleŜy w szczególności: 
a) promocja usług PUP, 
b) realizacja zadań Powiatu określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415,                          
z póŜn.zm.) i w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz.92, z późn. zm.), 

c) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, 
d) planowanie i dysponowanie środkami budŜetu PUP, 
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e) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z 
zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

f) zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP, 
g) współpraca z organami samorządów lokalnych, z PRZ, instytucjami rynku pracy, 

instytucjami oświatowymi i ośrodkami pomocy społecznej, 
h) wydawanie zarządzeń, poleceń słuŜbowych, decyzji administracyjnych i 

zaświadczeń, 
i) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmianę regulaminu organizacyjnego PUP, 
j) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego PUP i przedkładanie go 

Zarządowi Powiatu, 
k) inicjowanie programów lokalnych, 
l) przygotowywanie regulaminu, programu działania i sprawowanie nadzoru 

finansowego nad działalnością Klubu Pracy, 
m) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy PUP, 
n) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez 

Powiat, 
o) samoocena pracy PUP. 
2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora naleŜy w szczególności : 
a) planowanie i organizacja pracy PUP, podległego pionu i podległej komórki 

organizacyjnej, 
b) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez 

Dyrektora PUP. 
 

§ 13. 
 

Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za sprawną, terminową i prawidłową 
realizację zadań merytorycznych podległej komórki. 

 
§ 14. 

 
Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników 
komórek organizacyjnych naleŜy: 
1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej. 
2. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z 

zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej. 
3. Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, 

zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz 
przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i 
aktów normatywnych. 

4. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności 
umoŜliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w 
szkoleniach organizowanych dla słuŜb zatrudnienia. 

5. Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w 
opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych. 

6. Wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia 
merytorycznego i formalnego. 

7. Dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w 
szczególności nowo przyjętych. 
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8. Opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, 
wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla 
podległych pracowników. 

9. Prawo Ŝądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i 
opinii potrzebnych do wykonywania zadań. 

10. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących z 
PUP przed podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Zastępcy Dyrektora PUP. 

11. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych 
pracowników. 

12. Powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom 
wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności. 

13. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w 
pracy pracownika z innych przyczyn. 

14. W związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach, 
kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo Ŝądać od kierownictwa PUP 
materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania tych zadań. 

 
§ 15. 

 
1. Postanowienia § 13 i § 14 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego 

Księgowego, który bezpośrednio kieruje działalnością Wydziału Finansowo-
Księgowego. 

2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy. 
 

Rozdział V 
Zakres zada ń komórek organizacyjnych Powiatowego Urz ędu 

Pracy w Ko ścianie 
 

§ 16. 
 

Do zakresu zadań podstawowych Wydziału - Centrum Aktywizacji Zawodowej naleŜy 
w szczególności: 
 
1. Współpraca z instytucjami i innymi partnerami rynku pracy, w szczególności w 

celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju Powiatu, 
o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej. 

2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia, w tym kierowanie bezrobotnych na 
subwencjonowane miejsca pracy. 

3. Pozyskiwanie ofert pracy oraz udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu 
odpowiednich pracowników. 

4. Przyjmowanie i ocena wniosków dot. organizacji staŜu, przygotowania 
zawodowego dorosłych, refundacji kosztów wyposaŜenia/doposaŜenia 
stanowiska pracy dla osoby dorosłej, jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej i innych instrumentów wspierających podstawowe 
usługi rynku pracy. 

5. Ocena efektywności działań pośrednictwa pracy. 
6. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz rozpowszechnianie informacji 

zawodowej wśród bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. 
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7. Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi. 
8. Tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej. 
9. Popularyzacja usług w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pomocy  

w aktywnym poszukiwaniu pracy wśród klientów PUP. 
10. Upowszechnienie informacji o szkoleniach. 
11. Planowanie i organizowanie szkoleń. 
12. Ocena efektywności szkoleń. 
13. Świadczenie usług EURES. 
14.  Prowadzenie Klubu Pracy. 
15. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 

niepełnosprawnych oraz przestrzegania ich praw, w szczególności: 
a) prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa  zawodowego  oraz 

organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych, 
b) kierowanie osób, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz 

rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej, 

c) współpraca z organami samorządowymi, organami administracji rządowej, 
organami pozarządowymi, organami rentowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej tych osób i ochrony ich praw.  

16. Sporządzanie sprawozdawczości i analiz z zakresu funkcjonowania Centrum 
Aktywizacji Zawodowej. 

 
§ 16.1 

 
Do zakresu zadań podstawowych Wydziału Instrumentów Rynku Pracy  naleŜy w 
szczególności: 
 

1. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia: 
a) staŜy, 
b) przygotowania zawodowego dorosłych, 
c) prac interwencyjnych, 
d) robót publicznych, 
e) refundacji składki na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców, 
f) refundacji kosztów wyposaŜenia/doposaŜenia stanowisk pracy dla osób 

bezrobotnych, 
g) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
h) refundacji kosztów organizacji prac społecznie uŜytecznych, 
i) innych instrumentów wspierających podstawowe usługi rynku pracy. 
2. Badanie efektywności fakultatywnych działań aktywizujących rynek pracy. 
3. Przygotowywanie projektów procedur dotyczących realizacji instrumentów 

rynku pracy. 
4. Dbałość o prawidłową realizację przedsięwzięć z zakresu aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 
5. Sporządzanie sprawozdawczości i analiz z zakresu funkcjonowania Wydziału. 
6. przygotowywanie projektów planów ilościowo-wartościowych z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
7. Przygotowywanie, koordynowanie realizacji i monitoring projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 
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8. Przygotowywanie dokumentów do finansowego rozliczania wszystkich form 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych i 
poszukujących pracy finansowanych ze środków PFRON. 

9. Przyznawanie i wypłata dodatków aktywizacyjnych. 
10.  Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.                           

o  postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.zm.), w szczególności badanie spełnienia 
przez przedsiębiorców warunków do udzielenia pomocy publicznej oraz 
sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy udzielonej przedsiębiorcom 
przez PUP. 

 
§ 17. 

 
Do zakresu zadań podstawowych Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń naleŜy 
w szczególności: 
1. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy. 
2. Obsługa bezrobotnych w zakresie ewidencji i świadczeń. 
3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji. 
4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących zadań i usług PUP. 
5. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP oraz 

praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy. 
6. Organizowanie i dokonywanie wypłaty świadczeń określonych w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm. ), w szczególności zasiłków dla bezrobotnych. 

7.  Zgłaszanie bezrobotnych, w formie i w terminach określonych przepisami o 
ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym, do ubezpieczenia 
społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłaszanie wszelkich zmian w 
zakresie danych lub statusu osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 

8. Dokonywanie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne, sporządzanie, wymaganych przepisami, wykazów i deklaracji w tym 
zakresie oraz terminowe przekazywanie tych dokumentów do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych. 
10. Tworzenie baz danych statystycznych. 
11. Analiza danych dotyczących bezrobocia i rynku pracy oraz przygotowywanie 

raportów dotyczących sytuacji na rynku pracy. 
12. Przygotowywanie informacji na potrzeby analizy rynku pracy. 
13. Prowadzenie archiwum zakładowego  
14. Obsługa bezrobotnych zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego i 

ubiegających się o przyznanie okresowej zwrotnej pomocy na podstawie ustawy z 
dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę ( Dz.U. Nr 115,  
poz.964 ), w tym przygotowywanie decyzji o pomocy. 

 
§ 18. 

 
Do zakresu zadań podstawowych Wydziału Finansowo - Księgowego naleŜy w 
szczególności: 
1. Planowanie dochodów i wydatków budŜetowych. 
2. Opracowywanie planów finansowych państwowych funduszy celowych. 
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3. Prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych  
4. Kontrola dyscypliny budŜetowej. 
5. Kontrola dyscypliny wydatków z państwowych funduszy celowych. 
6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z państwowych funduszy 

celowych. 
7. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budŜetowych. 
8. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych projektów  

współfinansowanych ze środków UE. 
9. Prowadzenie egzekucji naleŜności  państwowych funduszy celowych. 
10. Prowadzenie kasy PUP. 
11. Sporządzanie przelewów dotyczących regulacji zobowiązań budŜetowych i 

funduszy celowych. 
12. Sporządzanie sprawozdawczości z dokonanych wydatków budŜetowych i 

państwowych funduszy celowych. 
13. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora z zakresu spraw finansowo-

księgowych. 
 

§ 19. 
 

Do zakresu zadań podstawowych Wydziału Organizacyjno-Prawno-
Admnistracyjnego  w szczególności naleŜy: 
1. Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu i projektów 

zarządzeń Dyrektora PUP. 
2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy PUP. 
3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w 

Urzędzie. 
4. Opracowanie projektów planów pracy. 
5. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP. 
6. Obsługa kancelaryjna PUP. 
7. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP. 
8. Planowanie kontroli wewnętrznych. 
9. Realizacja kontroli wewnętrznej w PUP. 
10. Ocena wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych. 
11. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP. 
12. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników. 
13. Kontrola dyscypliny pracy. 
14. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami 

kwalifikacyjnymi. 
15. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów. 
16. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem 

pracowników. 
17. Obsługa spraw związanych z ZFŚS. 
18. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i 

informacji dotyczących pracowników PUP. 
19. Opracowanie planu szkoleń pracowników PUP oraz organizowanie kursów i 

szkoleń. 
20. Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w 

zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców. 
21.  Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania. 



 10

22. Prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora Urzędu przed organami wymiaru 
sprawiedliwości. 

23.  Obsługa prawna PUP. 
24.  Rozpatrywanie skarg i wniosków. 
25.  Analiza skarg i wniosków. 
26. Nadzór nad archiwizacją dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP. 
27. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP. 
28. Administrowanie majątkiem PUP. 
29. Zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno-biurowe. 
 
 

Rozdział VI 
 
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, d ecyzji 

i aktów normatywnych 
 

§ 20. 
 

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pienięŜnego i materiałowego, jak 
równieŜ inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące 
podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pienięŜnych PUP podpisują: 

a) Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora, którzy działają w granicach udzielonego im 
przez Zarząd Powiatu Kościańskiego lub Starostę pełnomocnictwa i zapisów 
niniejszego regulaminu, 

b) Główny Księgowy PUP, w formie kontrasygnaty. 
2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów     

księgowych ustalone są odrębną instrukcją. 
 

§ 21. 
 

1. Dyrektor PUP podpisuje wewnętrzne akty normatywne, korespondencję oraz 
wszelkiego rodzaju dokumenty związane z załatwieniem spraw wynikających z 
właściwości rzeczowej i właściwości miejscowej PUP. 

2. Na podstawie imiennego upowaŜnienia Starosty dokumenty związane z 
załatwianiem indywidualnych spraw wynikających  z właściwości rzeczowej i 
miejscowej PUP, w tym decyzje i zaświadczenia, mogą podpisywać równieŜ inni 
pracownicy PUP.  

3. W PUP stosowane są zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, w 
szczególności zasady podpisywania, oznaczania i parafowania pism oraz 
dokumentów, określone w Zarządzeniu Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z dnia 
16 czerwca 1997 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad 
i trybu postępowania z materiałami i dokumentacją niearchiwalną. 

 
§ 22. 

 
Regulamin Organizacyjny wchodzi w Ŝycie w terminie ustalonym w uchwale Zarządu 
Powiatu. 
 


