STAROSTWO POWIATOWE
w

Mielcu

ieęOij MM„HC, til, Wyspl-uiskicgu6

Mielec 12 października 202 Ir.
EK.0003.5.2021

Sz. P.
Marek Kamiński
Radny Powiatu Mieleckiego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 września 2021r. w sprawie dodatkowych wyjaśnień
odnośnie sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż
zgodnie z art. 21 ust. 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2020r., poz. 920 z późn.zm.) odpowiedź na interpelację otrzymał Pan na piśmie, w którym nie
dokonano anonimizacji. Wersję elektroniczną wyżej wymienionego pisma przesłano Panu za
pomocą poczty elektronicznej. Nadmieniam, że przesyłając informację za pomocą poczty
elektronicznej zgodnie z „instrukcją zarządzania systemem teleinformatycznym w Starostwie
Powiatowym

w Mielcu" należy stosować rozwiązania,

które umożliwiają zabezpieczenie

przesyłanych wiadomości (zawierających dane osobowe lub inne informacje prawnie chronione)
przed dostępem osób trzecich (np. szyfrowanie korespondencji, przesyłanych plików), w związku z
niezaszyfrowaniem przesłanego pliku zawierającego odpowiedzi na Pana interpelację dokonano
anonimizacji danych osobowych.
Przedstawiona Panu opinia prawna nie dotyczyła kompetencji Pani Zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno - Finansowych. Przedmiotem opinii było „Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i jakie
są wymagania dla osoby zajmującej stanowisko dyrektora ds. finansowych w SPZOZ - Szpital
Specjalistyczny w Mielcu". Opiniujący nie oceniał czy takie kwalifikacje spełnia osoba zajmujące tą
funkcję w okresie sporządzania opinii. Opinia wskazuje jakie przesłanki zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami -

są wymagane dla osoby na tym

stanowisku. To nie z opinii ale z przepisów rozporządzenia wynika wprost, że dla zastępcy kierownika
podmiotu leczniczego wymagane jest „wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku" oraz „ liczba
5 lat pracy w zawodzie". Starosta nie jest podmiotem uprawnionym do zatrudniania pracowników

szpitala za wyjątkiem kierownika (Dyrektora) zatrudnionego przez Zarząd Powiatu. Do Dyrektora
należą zatem decyzje w przedmiocie zatrudniania pracowników i ocena ich kompetencji.
Z informacji uzyskanej od Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Pana Jarosława Kolendo, ........ .................. ............ posiada ponad 5-letni staż pracy oraz wyższe
wykształcenie, ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania ponadto podjęła kształcenie
na studiach MBA, w związku z czym czasowo pełniła (p.o.) funkcję Zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych (do dnia 10.10.2021 r.). W obowiązującym regulaminie Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jest stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych.
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