
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IEM z dnia 07 grudnia 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko Starszego Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

 

Dyrektor 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Starszego Specjalisty w  Zakładzie Prawa Medycznego 

Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 

Nr konkursu: 2/ZPM 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom 

kwalifikacyjnym: 

▪ posiada wykształcenie wyższe – kierunek prawo 

▪ posiada minimum 5-letnie doświadczenie pracy w obszarze stosowania prawa 

– procedury karnej lub cywilnej 

▪ ma udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej lub dydaktycznej 

▪ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych 

▪ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

▪ włada biegle językiem polskim w mowie i piśmie 

2. W ramach konkursu preferowane będą osoby, które: 

▪ ukończyły aplikacje prawnicze  

▪ pracowały w organach wymiaru sprawiedliwości lub organach ścigania 

▪ prezentują dobrą znajomość obsługi oprogramowania Windows, Ms Office, 

prawniczych baz danych 

Praca ma charakter naukowo - badawczy. Zakres obowiązków na w/w stanowisku 

będzie obejmował w szczególności: 

▪ udział w projektach badawczych z dziedziny prawa 

▪ tworzenie prezentacji i materiałów szkoleniowych 

▪ prowadzenie szkoleń i prezentacji z dziedziny prawa 



▪ wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zakładu Prawa 

Medycznego 

3.  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 

▪ podania o zatrudnienie, zawierającego numer identyfikacyjny konkursu, 

▪ życiorysu z opisem przebiegu zatrudnienia, działalności naukowej i 

dydaktycznej, 

▪ odpisu dokumentu dyplomu stwierdzającego posiadanie ukończonych 

studiów wyższych na kierunku prawo,  

▪ listy publikacji, 

▪ kopii certyfikatów zawodowych, 

▪ kopii certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających znajomość 

języka obcego, 

▪ oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

▪ oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe, 

▪ oświadczenia o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim podaniu o 

zatrudnienie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb postępowania 

konkursowego i zatrudnienia w IEM w Łodzi”. 

Dokumenty należy przesłać do 23 grudnia 2022 r. w formie plików doc, docx lub pdf 

na adres: iem@iem.gov.pl  

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się  dnia 27 grudnia 2022 r. Wyniki 

konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Instytutu. 

Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora IEM. 

 

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi 
 

Dr n. med. Agata Michalska 
 


