KOMUNIKAT
O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW
ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH II KADENCJI NA LATA 2018-2023
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017r. I kadencji Wojewódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Zdrowia wystąpił do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
z prośbą o wytypowanie kandydatów na członków do składu wojewódzkiej komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023.
Zgodnie z art. 67e ust. 3 pkt 2 oraz 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 186 z późn. zm.) kandydat powinien
spełniać następujące wymagania:
posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych
i zatrudnienie przez okres co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub
tworzeniem prawa albo posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk prawnych,
posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta,
korzystać z pełni praw publicznych.
Członkiem wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie
może być osoba:
prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a
Kodeksu karnego.
Osoby zainteresowane kandydowaniem do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o
zdarzeniach medycznych proszone są o złożenie zgłoszenia
w terminie do dnia 21 lipca 2017r.
(decyduje data wpływu zgłoszenia)
osobiście lub drogą pocztową na adres Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Katowicach, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c z następującymi załącznikami:
1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
2. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu
odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego
orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego,
3. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekruacji,
4. życiorys i list motywacyjny,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz co najmniej 5-letni okres
zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo
posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.
Wykaz kandydatów do komisji zawierający imię i nazwisko, wykonywany zawód, adres do
korespondencji wraz ze złożonymi przez zainteresowanych radców prawnych dokumentami
przekazany zostanie Wojewodzie Śląskiemu.
Godziny pracy Biura Rady OIRP w Katowicach:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00
w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00

