
Regulamin Komisji ds. Konkursów

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Część ogólna

§ 1

1. Komisja ds. Konkursów ORL zwana dalej Komisją, pracuje w trybie posiedzeń

odbywanych nie mniej  niż  dwa razy w miesiącu,  we wtorki  nie  będące dniami

wolnymi od pracy, a także w miarę takiej potrzeby w inne dni w zależności od

decyzji Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji mogą pracować ponadto

indywidualnie  poza  zwołanym  posiedzeniem  Komisji  w  inne  dni,  zależnie  od

potrzeb.

2. W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniach Komisji  mogą brać udział w

charakterze obserwatorów zaproszeni przedstawiciele organów Izby Lekarskiej, a

w razie rozpatrywania zagadnień wchodzących w zakres zadań dwóch lub więcej

Komisji posiedzenia mogą mieć charakter wspólny.

3.  W  sprawach  wchodzących  w  zakres  zadań  dwóch  lub  więcej  Komisji

odpowiednie  ustalenia  programowe  i  organizacyjne  następują  na  drodze

porozumień Przewodniczących tych Komisji.

§2

1. Do obowiązków Komisji należy:

- sporządzenie i uaktualnianie list Koleżanek i Kolegów lekarzy rekomendowanych

do udziału w pracach Komisji Konkursowych; 
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- przygotowanie przedstawicieli LIL do prac w Komisjach Konkursowych;

-  zgłaszanie  wniosków  i  przygotowywanie  projektów  uchwał  w  sprawie

desygnowania przedstawicieli LIL do prac w Komisjach konkursowych;

-  nadzorowanie  poprawności  przeprowadzania  postępowania  konkursowego

bezpośrednio i przez swoich przedstawicieli;

-  prowadzenie  działań  doskonalących  poprawność  przebiegu  procedury

konkursowej i ukierunkowanych na respektowanie jej wyników.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:

- organizowanie pracy Komisji;

- przewodniczenie posiedzeniom;

- reprezentowanie Komisji na forum Izby; 

- prowadzenie sprawozdawczości;

- podpisywanie korespondencji wewnętrznej i dokumentacji Komisji;

- projektowanie i czuwanie nad realizacją wydatków budżetowych.

3. Tryb pracy Komisji:

a/  Komisja wykonuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał (decyzji)  w

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

b/ W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

c/ Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy.

d/ Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący

Komisji.
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4.  Na  posiedzeniach  doraźne  decyzje  mogą  być  podejmowane  w  składzie

minimum trzyosobowym (w tym Przewodniczący).

5. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności członka na

posiedzeniach Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem do Rady o wykreślenie

ze składu Komisji.

6.  W  razie  nieobecności  Przewodniczącego  jego  obowiązki  pełni  wyznaczony

przez niego członek Komisji.

§ 3

Członkom Komisji oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu lub innych

pracach Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych wydatków zgodnie z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Część szczegółowa

§ 4

1. Do udziału w pracach w Komisjach Konkursowych na stanowisko ordynatora

Komisja rekomenduje Koleżanki i Kolegów lekarzy z co najmniej 5-letnim stażem

po  uzyskaniu  tytułu  specjalisty,  o  nienagannej  postawie  zawodowej  i  etyczno-

moralnej.  Koleżanki  i  Kolegów  z  delegatur  wskazują  delegatury  w  formie  list

rekomendowanych.

2.  Procedurę  desygnowania  przedstawicieli  LIL  do  Komisji  Konkursowych

rozpoczyna  rejestracja  wniosku  uprawnionego  przedstawiciela  organu

ogłaszającego konkurs o wskazanie Przewodniczącego i dwóch członków Komisji

będących przedstawicielami LIL, specjalistów w danej lub pokrewnej dziedzinie

medycyny. Każdy zarejestrowany wniosek rozpatruje Komisja.
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3. Tryb doboru przedstawicieli do Komisji Konkursowych:

a/ Dobór przedstawicieli  LIL do komisji  konkursowej na stanowisko ordynatora

odbywa  się  wg  ustalonych  zasad:  typowani  są  przedstawiciele  poszczególnych

delegatur według list rekomendacyjnych, nie są brani pod uwagę lekarze pracujący

w oddziale,  którego dotyczy konkurs,  należy także  w miarę  możliwości  unikać

typowania  lekarzy  pracujących  w  tym  samym  szpitalu.  Po  uzyskaniu  zgody

zainteresowanych (kontakt osobisty lub telefoniczny) i potwierdzeniu niekaralności

ustalany jest skład osobowy przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej LIL.

b/  Osobami  reprezentującymi  Okręgową  Radę  Lekarską  LIL  w  konkursach  na

stanowiska  kierownicze,  w  tym  pielęgniarskie  oraz  w  konkursach  ofert  na

udzielanie  świadczeń  medycznych  będą  przede  wszystkim  lekarze  posiadający

aktualnie mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

4.Wskazanie  przedstawicieli  LIL  do  komisji  konkursowej  następuje  w  formie

odpowiedzi pisemnej kierowanej do organu ogłaszającego konkurs, podpisywanej

przez  Prezesa  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  i  Przewodniczącego  Komisji  ds.

Konkursów po podjęciu właściwej uchwały w tym zakresie.
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