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Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z:
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001,) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. Nr 123
poz.776 z 1997r. z późn. zm.)
-

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

- ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39
poz.353 z późn. zm.)
-

przepisów wykonawczych do tych ustaw

-

innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy i bezrobocia

-

polityki określonej przez samorząd powiatowy

PUP działa na podstawie :
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001,) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy
-

ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z
reformą ustrojową państwa ( Dz.. U. Nr 106 poz.668 z 1998 r.)
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna ( Dz. U. Nr 133, poz.872 z
1998 r.)
- ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U . z 1998 r. nr
162, poz. 1126),
- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000, Nr 12, poz. 136),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,

poz.1014 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania
wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej ( Dz. U. Nr 166 , poz.1247 z 1998 r.)

-

Zarządzenia Nr 1 Prezesa KUP z dn. 08.01.1999 roku w sprawie wdrożenia reformy administracji publicznej w Służbach Zatrudnienia.
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