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Znak sprawy: O.OZP.260.14.7.2022 

Ogłoszenie 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 

ogłasza konkurs: 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 
Praca w ramach umowy cywilnoprawnej 
 
 
 

I. Zakres zadań 
dla eksperta zewnętrznego – specjalisty w dziedzinie żywienia dzieci : 

 
1. Opracowanie i nagranie wykładu (czas trwania - 40 minut) w formie e-learning obejmującego niżej 

wymieniony zakres: 

- profilaktyka otyłości na drodze żywieniowej wśród dzieci i młodzieży 

- leczenie otyłości – podejście kliniczne 

- edukacja zdrowotna wśród uczniów 

2. Przygotowanie przez eksperta do 20 slajdów w PowerPoint, 

3. Przygotowanie konspektu  wykładu,  

4. Napisanie streszczenia  wykładu 

5. Napisanie artykułu na stronę internetową (https;//ncez.pzh.gov.pl) z omawianej tematyki wykładu,  

6. Napisanie krótkiej informacji do newslettera z tematyki wykładu  

7. Opracowanie 2 pytań do testu oceniającego zdobytą wiedzę przez uczestników szkolenia, 

 

w związku z organizacją w 2022 roku szkolenia dla nauczycieli (w formie e-learning), w ramach realizacji NPZ 

na lata 2021-2025 — zadanie nr 8 pn. „Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej 

dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością (menadżerowie 

zdrowia i pracownicy ochrony zdrowia, pracodawcy, nauczyciele, przedstawiciele przemysłu spożywczego, 

zawody medyczne, pracownicy PIS)". 

 
II. Wymagania konieczne 

1. Wykształcenie wyższe  

2.  Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie żywienia dzieci 

 Dodatkowym atutem będą 
3. Prowadzenie zajęć praktycznych/warsztatów w danej dziedzinie 
4. Stopień naukowy doktora 
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III.  Wymagane dokumenty i oświadczenia 

• Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie 
zawodowe. 

• Zgłoszenie konkursowe wg załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie 

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

• Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia. Brak 
niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, skutkuje rezygnacją kandydata  
z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

 

IV.  W ramach zatrudnienia oferujemy 

• Umowę cywilnoprawną. 
 

V. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl  
w terminie 27.07.2022 godz. 10:00 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.07.2022 o godz. 10:30. 
 

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko eksperta zewnętrznego – specjalisty w dziedzinie żywienia 

dzieci ” SZKOLENIE NPZ – WYKŁAD – ŻYWIENIE DZIECI,  

realizowanych przez NIZP PZH - PIB”  

 

VI.  Zasady organizacji konkursu 

1. Za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów w kryterium:   

1) Cena oferty (C) - waga 100%  

Do oceny poszczególnych ofert, które zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone  
w Ogłoszeniu, w zakresie niniejszego kryterium zostanie zastosowana metoda przyznania punktów według 
poniższego wzoru:  
 
 

                 Cmin  

C = ---------------------- x 100 

       Cbad 

gdzie:  

mailto:zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl
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C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  

Cmin – cena brutto oferty z najniższą ceną  

Cbad – cena brutto oferty badanej 
VII.  Unieważnienie konkursu  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo 
unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
 
VIII.  Zasady postępowania z danymi osobowymi 

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami 
kandydatów – nie będą rozpatrywane. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,  
00-791 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować 
w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@pzh.gov.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a)  oraz art. 9 
ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na wolne stanowisko pracy. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją 
usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem). 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko 

pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. 
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na 
wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału  
w naborze na wolne stanowisko pracy. 

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 
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