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

- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)   
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Ogłoszenie 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

ogłasza konkurs: 

 

- w ramach projektu „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego” finansowanego ze 

środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  

                 

Zamawiający zatrudni w projekcie:  

1) Eksperta w zakresie  analizy big data; 

2) Eksperta w zakresie analiz ekonomiki zdrowia; 

3) Eksperta w zakresie zdrowia publicznego; 

4) Eksperta w zakresie epidemiologii. 

 

Obowiązki ekspertów: 

Ekspert w zakresie analizy big data: 

Opracowanie zbiorczej informacji z monitoringu zadań zdrowia publicznego przesyłanych przez jednostki 

centralne i JST zawierającej analizę za 2019 rok i zbiorczo za lata 2016-2019 w formie zagregowanych 

danych ilościowych i jakościowych. 

 

Ekspert w zakresie analiz ekonomiki zdrowia: 

Analiza porównawcza sprawozdań zadań zdrowia publicznego za lata 2016-2019 oraz informacje nt. 

najczęściej pojawiających się i najczęściej zgłaszanych problemów w realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego. Opracowanie zbiorczej informacji w postaci raportu. 

 

Ekspert w zakresie zdrowia publicznego: 

Ocena realizacji zadań zdrowia publicznego na podstawie sprawozdań przesyłanych przez ministerstwa i 

inne zaangażowane instytucje oraz zbiorczych sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego 

przekazanych przez wojewodów w 2019 roku, na podstawie informacji przekazywanych przez te podmioty 

w elektronicznym systemie sprawozdawczym. 

 

Ekspert w zakresie epidemiologii: 

Przedstawienie wskaźników monitorowania realizacji Narodowego Programu Zdrowia określonych w 

Rozdziale XII, analiza ich adekwatności oraz ewentualne propozycje zmian w sposobie monitorowania 

Celów Operacyjnych NPZ oraz opracowanie rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w realizacji 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych 

lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216). 
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Planowany termin realizacji: 

Wykonanie usługi w terminie: do dnia 30.10.2020 r. 

 

I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat: 

1. Ekspert w zakresie analizy big data:  

1) Posiadanie wykształcenia lekarskiego oraz stopnia doktora nauk medycznych;  

2) Doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych w zakresie analiz na 

dużych zbiorach danych tzw. big data, potwierdzone publikacjami naukowymi ze wskaźnikiem 

oddziaływania IF; 

3) Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym; 

4) Umiejętność prowadzenia przeglądów piśmiennictwa z wykorzystaniem baz naukowych (np.: 

PubMed) w oparciu o zasady EBP (Evidence Based Policy); 

5) Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 5 analiz biostatystycznych potwierdzonych 

publikacjami naukowymi ze wskaźnikiem oddziaływania IF; 

6) Doświadczenie w realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

(realizacja minimum 2 projektów). 

2. Ekspert w zakresie analiz ekonomiki zdrowia: 

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz posiadanie stopnia doktora nauk o zdrowiu;  

2) Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zaawansowanych analiz z zakresu ekonomiki zdrowia; 

3) Doświadczenie w prowadzeniu analiz z zakresu polityki zdrowotnej lub społecznej; 

4) Doświadczenie w realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

(realizacja minimum 2 projektów). 

3.  Ekspert w zakresie zdrowia publicznego: 

1) Posiadanie wykształcenia wyższego;  

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia analiz na dużych zbiorach danych tzw. big data 

dla instytutów badawczych lub uczelni wyższych, co najmniej 2 projekty; 

3) Doświadczenie w prowadzeniu analiz biostatystycznych dla instytutów badawczych lub uczelni 

wyższych, co najmniej 3 projekty; 

4) Doświadczenie w realizacji zadań  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

(realizacja minimum 4 usług); 

5) Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem. 

4. Ekspert  w zakresie epidemiologii: 

1) Posiadanie wykształcenia wyższego; 

2) Doświadczenie w zakresie przeglądów piśmiennictwa dotyczących epidemiologii dla instytutów 

badawczych lub uczelni wyższych; 

3) Prowadzenie badań psychometrycznych w zakresie społecznych uwarunkowań zdrowia  

(np.: czynniki psychospołeczne); 

4) Doświadczenie w realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

(realizacja minimum 1 projektu). 
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II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

1) Oświadczenie. 

 

III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy 

przesyłać w terminie do 20.08.2020 r. do godziny 9.30 na adres e-mail: kkalinska@pzh.gov.pl w 

przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  20.08.2020  r. o godz. 9.45  

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 NIZPPZH w dniu 20.08.2020 r. w godzinach 11:00-13:00 

(dopuszczalne jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji).  

 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 21.08.2020 r.  

1. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków 

finansowych na realizację zadania. 

 

VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą  

elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:  

Katarzyna Kalińska, adres email: kkalinska@pzh.gov.pl  

 

 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

/-/ Mariola Łukasiewicz 


