UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do postanowień art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy kierowanie,
koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie ich kierowników.
Ponadto, również w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, zgodnie
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, z późn. zm.), kierownikiem wojewódzkiego ośrodka medycyny
pracy jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej oraz
spełniający wymagania wynikające z art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Pani Joanna Zaremba złożyła wypowiedzenie z pracy pismem z dnia 25 marca 2019 r.
Zgodnie z kodeksem pracy obowiązuje Panią Joannę Zarembę trzymiesięczny okres
wypowiedzenia.
Stosownie do art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika.
Konkurs ogłasza podmiot tworzący.
Wobec powyższego, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierza
pełnienie obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
Pani Donacie Wilińskiej od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia zatrudnienia dyrektora wybranego
w drodze konkursu.
Pani Donata Wilińska nie jest pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy we Włocławku. Jednak z uwagi na fakt, że żadna osoba obecnie zatrudniona w Ośrodku
we Włocławku, posiadająca odpowiednie kwalifikacje nie wyraziła zgody na pełnienie
obowiązków dyrektora lub nie ma odpowiednich kwalifikacji zasadne jest powierzenie
obowiązków pani Donacie Wilińskiej. Pani Wilińska spełnia wszelkie wymogi określone
w ustawie o działalności leczniczej i służbie medycyny pracy, do zajmowania powyższego
stanowiska.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

