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Warszawa, dnia 11.05.2018 r. 

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 

- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY (NIZP-PZH) W WARSZAWIE 

UL. CHOCIMSKA 24 

Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko specjalisty w dziedzinie onkologii i/lub dermatologii 

w ramach zadania: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO–EDUKACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH UŚWIADAMIANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z NADMIERNYM NARAŻENIEM 

NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE”, 

finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu 

operacyjnego 

nr 4 „Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń  fizycznych, chemicznych i 

biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki”, 

w zakresie punktu 1.2 pkt 6 „Kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez 

prowadzenie działalności edukacyjnej”. 

Konkurs realizowany na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579)  
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ZAPROSZENIE 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

ogłasza konkurs otwarty 

na stanowisko specjalisty w dziedzinie onkologii i/lub dermatologii (2 wakaty) w ramach 

Zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania 

ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe”, działanie 2 - 

przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Jasne jak słońce” w mediach 

społecznościowych i Internecie, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 

2016-2020, realizowanego w ramach celu operacyjnego nr 4 „Ograniczenie ryzyka zdrowotnego 

wynikającego z zagrożeń  fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, 

miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki”, w zakresie punktu 1.2 pkt 6 „Kształtowanie 

środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej”. 

 

Głównym celem realizacji zadania jest zwiększenie wiedzy rodziców, dzieci oraz młodzieży, ale 

także całości społeczeństwa na temat ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na 

promieniowanie ultrafioletowe (emitowane również przez solaria) poprzez realizację działań 

informacyjno-edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych 

skutków zdrowotnych z powodu ekspozycji na promieniowanie UV. 

Celami szczegółowymi zadania będzie: 

1) przeprowadzenie akcji edukacyjnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

skierowanej do dzieci i młodzieży; 

2) przeprowadzenie akcji edukacyjnej z wykorzystaniem Internetu oraz mediów 

społecznościowych, skierowanej do rodziców/opiekunów oraz właścicieli solariów w zakresie 

ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe; 

3) zbudowanie w Internecie aktywnych kanałów własnych edukacyjnych komunikacji Kampanii 

o przeciwdziałaniu nadmiernej ekspozycji na UV do grupy docelowej. 
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Do obowiązków kandydata będzie należało:  

1)  udział w tworzeniu narzędzia wstępnego badania ankietowego dotyczącego aktualnego 

stanu wiedzy na temat promieniowania UV i narażenia na jego szkodliwe oraz 

przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników w temacie postaw i zachowań wobec 

zagadnienia ekspozycji na promieniowanie UV ze źródeł naturalnych i sztucznych. 

Zakres prac nad kwestionariuszem obejmować będzie obszary: wiedzy ogólnej na temat 

zagadnienia promieniowania UV, jego działania na organizm człowieka, w tym 

negatywnych skutków, znajomości środków minimalizujących szkodliwe działanie 

promieniowania UV, opalania się oraz badanie zachowań i postaw związanych z 

opalaniem się; 

2) wparcie eksperckie w opracowywaniu treści i materiałów edukacyjnych skierowanych do: 

młodzieży, rodziców/opiekunów oraz właścicieli solariów, wykorzystywanych w trakcie 

realizacji działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka 

związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, w tym 20 

artykułów edukacyjnych związanych z opalaniem i ograniczeniem narażenia na 

szkodliwe działanie promieniowani UV, w tym 2 artykuły skierowane w szczególności do 

właścicieli solariów, informujące o bezpiecznym opalaniu z wykorzystaniem solariów; 

3) pomoc w zakresie przygotowywania odpowiedzi na pytania odbiorców kampanii-

informacyjnej z zakresu wiedzy medycznej dotyczącej czynników ryzyka zdrowotnego i 

następstw nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV; 

4) udział w opracowaniu raportu końcowego z realizacji projektu zawierający opis przebiegu 

informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z 

nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe wraz z analizą rezultatów 

działań oraz opisem osiągniętych efektów w dotarciu do grupy docelowej - w 

szczególności dzieci i młodzieży. 

Przewiduje się, że prace zostaną zakończone do 15 grudnia 2018 r. 
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I. Warunki, jakie kandydat powinien spełniać 

1) Posiadane wykształcenie wyższe lekarskie oraz specjalizacja w dziedzinie onkologii 

klinicznej, chirurgii onkologicznej lub dermatologii; 

2) Doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat pracy z pacjentami chorymi na 

nowotwory skóry w tym czerniaki; 

3) Dorobek naukowy obejmujący znaczące publikacje w obszarze zdrowia publicznego i 

badań nad jakością życia w przedmiotowym zakresie; 

4) Co najmniej 5 letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie profilaktyki onkologicznej 

w tym nowotworów skóry. 

 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno 

zawierać: 

1) Życiorys zawodowy; 

2) List motywacyjny; 

3) Kserokopie dyplomu specjalizacyjnego 

4) Dokumentację potwierdzającą posiadany dorobek naukowy w obszarze zdrowia 

publicznego i badań nad jakością życia w przedmiotowym zakresie. 
 

 
 

III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych 

zapisanych stronach należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i 

adresem Wykonawcy, należy przesyłać w terminie do 17.05.2018 do godziny 10:30 na 

adres: 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, bud. C, pokój nr 204, 

z dopiskiem na kopercie: Postępowanie A-AZ-22-772/18  

„Konkurs na stanowisko specjalisty  

w dziedzinie onkologii i/lub dermatologii” 

lub na adres e-mail: mgidelska@pzh.gov.pl w przypadku dokumentów elektronicznych 
prosimy o przesłanie skanów z podpisami. 

mailto:mgidelska@pzh.gov.pl
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IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu 17.05.2018 r. o godz. 11.00 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych oraz negocjacji szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia 
z wybranymi w ramach postępowania konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP-
PZH w dniu 17 maja 2018 r. w godzinach 13:00-14:00 (dopuszczalne jest 
przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji). 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 17.05.2018 r. 

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej  - 2 wakaty. 

Zamawiający na realizację zamówienia może przeznaczyć kwotę 14.800,- PLN brutto, po 7.400 

PLN na każdy wakat (podane kwoty są całkowitym wynagrodzeniem przypadającym dla 

eksperta w okresie od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej do 15.12.2018 r.) 

VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów: 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych 
informacji drogą elektroniczną lub faksem. Osobą upoważnioną do udzielenia 
informacji jest: 
Monika Gidelska 
nr tel: (22) 54 21 258 
adres email: mgidelska@pzh.gov.pl 
 
 
 
 
Dokument podpisany elektronicznie 

mailto:mgidelska@pzh.gov.pl
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia udziału jako specjalisty w dziedzinie onkologii i/lub dermatologii 

CZĘŚĆ A. ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIEDZINIE 
ONKOLOGII I/LUB DERMATOLOGII 

Dane jednostki, którą reprezentuje kandydat (*należy wypełnić, gdy kandydat będzie reprezentował 

instytucję) 

1. Nazwa instytucji* 
 

2. Forma prawna* 
 

3. Adres siedziby instytucji* 
 

4. Adres e-mail* 
 

Dane dotyczące kandydata na specjalistę w dziedzinie onkologii i/lub dermatologii 

1. Imię i nazwisko 
 

2. Adres do korespondencji 
 

3. Adres e-mail 
 

4. Telefon kontaktowy 
 

5. Uzasadnienie kandydatury (w 
tym: wykształcenie, 
doświadczenie zawodowe, 
szczególne predyspozycje i 
umiejętności) 

 

  
 

 

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych 
do reprezentacji jednostki* 

* dotyczy, gdy kandydat będzie reprezentował instytucję  

Data i pieczęć jednostki* 
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CZĘŚĆ B. WYPEŁNIANA PRZEZ KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY  
W DZIEDZINIE ONKOLOGII I/LUB DERMATOLOGII 

DEKLARACJA ZŁOŻONA PRZEZ KANDYDATA 
 
 

Deklaruję chęć udziału w pracach dla projektu pn.: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO–

EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH UŚWIADAMIANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z NADMIERNYM 

NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE”, finansowanego ze 

środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu operacyjnego nr 4 „Ograniczenie 

ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń  fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku 

zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki”, w zakresie punktu 1.2 pkt 6 

„Kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej”. 

 
 

Data i podpis kandydata 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Oświadczam, że: 

1) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Data i czytelny i podpis kandydata 


