
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA z dnia 25 listopada 2022 r.

zmieniający regulamin wewnętrzny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 11 stycznia 2022 
r. 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,                               

zmienionego 8 sierpnia 2022

§ 1. W regulaminie wewnętrznym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wprowadza się zmiany 
w  § 8 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w następującym brzmieniu:

„29) realizacja zadań nałożonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,                                    
w tym w szczególności:

a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania, zmiany lub utraty statusu 
przedsiębiorstwa społecznego,

b) wydawanie decyzji administracyjnych dot. zwolnienia przedsiębiorstwa społecznego od 
obowiązku spełniania warunków określonych w przedmiotowej ustawie,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego oraz przeprowadzanie 
kontroli w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art.3, art.4 ust. 1 oraz art. 5-10 
cytowanej ustawy,

d) wydawanie zaświadczeń, odmawianie wydania zaświadczeń oraz potwierdzanie aktualności 
wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 27 ustawy,

e) informowanie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o uzyskaniu/utracie 
statusu przedsiębiorstwa społecznego,

f) weryfikowanie poprawności i kompletności informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach 
składanych przez przedsiębiorstwa społeczne i coroczne przedstawianie sprawozdania zbiorczego 
z informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach, ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego.”.

§ 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 25.11.2022 r.
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Ewa Kopolovets

Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


		2022-12-07T15:14:44+0000
	Ewa Anna Kopolovets




