
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 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 r. oraz 25 listopada 2022 r.

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

w § 14

a) pkt 18 otrzymuje nowe brzmienie:

„18) potwierdzanie tożsamości i weryfikowanie uprawnień konsultantów wojewódzkich oraz osób 
dokonujących czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – 
SMK w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy oraz specjalizacji  w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia;”;

b) uchyla się pkt 19;

c) w pkt 30 wyrazy „realizacja zadań wojewody, wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw”, zastępuje się wyrazami „realizacja zadań wojewody wynikających                        
z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; 

d) pkt 31 otrzymuje nowe brzmienie:

 „31) realizacja zadań wojewody wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty dotyczących finansowania z budżetu wojewody dodatków do wynagrodzenia                  
dla kierowników specjalizacji oraz finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, 
a w szczególności: 

a) sporządzanie umów z kierownikami jednostek szkolących oraz aneksów do umów,

b) weryfikowanie wykazów kierowników specjalizacji i lekarzy odbywających szkolenie
oraz informacji o środkach finansowych wydatkowanych przez jednostki szkolące
na dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,

c) współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu w sprawach związanych z obsługą
dokumentów finansowych składanych przez jednostki,

d) wprowadzanie umów do e-CRU,

e) sprawowanie nadzoru nad realizacją umów,

f) sporządzanie i ewidencjonowanie umów zawieranych corocznie z  Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego oraz aneksów do umów,

g) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności 
z Wydziałem Budżetu i Finansów w sprawach dotyczących zabezpieczenia, przekazywania                    
i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych 
lekarzy i lekarzy dentystów, 

h) monitorowanie składanych przez Marszałka Województwa informacji i sprawozdań oraz 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem postanowień umowy,



i) przeprowadzanie  kontroli w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania przekazanych 
środków finansowych oraz dochodzenie kar umownych za niezgodne 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy oraz niedotrzymania terminów,

j) współpraca z Ministerstwem Zdrowia i innymi organami w sprawach dotyczących staży 
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;”.

§ 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 16.01.2023 r.
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