
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA z dnia 8 sierpnia 2022 r.

zmieniający regulamin wewnętrzny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 11 stycznia 2022r. 
w sprawie szczegółowego podziału zadań między komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu 

czynności, uprawnień  i odpowiedzialności dla stanowisk pracy w Wydziale Polityki Społecznej                      
i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

§ 1. W regulaminie wewnętrznym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 11 stycznia 
2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16-17 w następującym brzmieniu:

 „16) sporządzanie sprawozdań do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących 
zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy 
w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in..: jednorazowego świadczenia 
pieniężnego, pomocy psychologicznej, świadczeń z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych oraz 
zadań z zakresu pieczy zastępczej;

17) analiza przekazywanego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki 
finansowe oraz przekazywanie dyspozycji do Wydziału Finansów i Budżetu na realizację zadań 
finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy wynikających                        
z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa tj.: jednorazowego świadczenia pieniężnego, pomocy psychologicznej, 
świadczeń z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych oraz zadań z zakresu pieczy zastępczej.”;

2) w § 8

a) pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„13) przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zbiorczych 
informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach 
pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej;”;

b) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25-28 w następującym brzmieniu:

„25)  rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługujące pracodawcom od 
decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 urzisozon;

26) udzielanie informacji na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 dotyczących wydanych decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 urzisozon;

27) rozpatrywanie skarg i wniosków dot. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności 
zawodowej w ramach wykonywanych zadań;

28) rozpatrywanie skarg i wniosków dot. realizacji turnusów i miejsca zorganizowania turnusów 
przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne.”;

3) w § 9

a) uchyla się pkt 36;
b) w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 40-44 w następującym brzmieniu:

„40) zadania związane z przyznawaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które zostały określone w art. 13 ustawy                   
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa;



41) zamieszczanie w Centralnej Aplikacji Statystycznej tygodniowych sprawozdań dotyczących 
zapotrzebowań na środki pieniężne z tytułu indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób 
z Ukrainy (40 zł);

42) sporządzanie tygodniowych dyspozycji na przekazywanie środków do gmin do Wydziału 
Finansów i Budżetu na świadczenia 40 zł;

43) sporządzanie zbiorczej tabeli (narastająco) na środki z tytułu indywidualnego zakwaterowania 
i wyżywienia osób z Ukrainy (40 zł);

44) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego w ramach zadania 
indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób z Ukrainy (np. w zakresie informowania                   
o konieczności zasilania konta na środki na wymieniony cel, zapotrzebowania na środki, szacunki 
wydatków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).”;

4) w § 10

a) uchyla się pkt 10;
b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:

„12) obsługa administracyjno-biurowa Pełnomocnika Wojewody do Spraw Seniorów.”;

5) w § 12 

a) pkt 9 lit. b  średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:

„c) Pełnomocnika Wojewody do Spraw Uzależnień, AIDS i HIV oraz Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom;”;

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:

„13) wykonywanie kontroli prawidłowości realizacji zadania powierzonego Porozumieniem 
zawartym w dniu 27 lutego 2014 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego ze Świętokrzyskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, z zakresu egzekucji administracyjnej 
obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie województwa świętokrzyskiego 
dotyczących obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.”;

6) w § 14  pkt 3:

a) po lit. c dodaje się lit. ca w następującym brzmieniu:
„ca)  dokonywanie oceny formalnej wniosków oraz przyporządkowanie im procentowej liczby 
punktów, rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń,”,

b) w lit. d skreśla się wyrazy „ustalanie list rankingowych, zatwierdzanie wyników”,
c) lit. e otrzymuje nowe brzmienie:

„e) ogłaszanie na stronie ŚUW oraz SMK listy lekarzy zakwalifikowanych                                                                
i niezakwalifikowanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego,”.

§ 2. Regulamin niniejszy stanowi podstawę do opracowania (aktualizacji) zakresów czynności dla 
poszczególnych pracowników, jeżeli wykonują inne zadania niż określone w dotychczasowych 
zakresach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem regulaminu wewnętrznego powierzam inspektorowi wojewódzkiemu 
Oddziału ds. Organizacyjnych i Nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności.

§ 4. Niniejszy regulamin wewnętrzny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wchodzi w życie 
z dniem 8 sierpnia 2022 r.
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