
Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r.

KA.261.17.2019.JN

Zapytanie ofertowe

I. ZLECENIODAWCA

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. A. Pawińskiego 5A

2.106 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zaprasza do złożenia oferty na:

„Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku ".

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Prace w państwowych komisjach egzaminacyjnych, których celem jest przeprowadzenie egzami-

nów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku.

Prace państwowej komisji egzaminacyjnej prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069) oraz Regulaminem PKE.

1. Do zadań państwowej komisji egzaminacyjnej należy:

1) podejmowanie  decyzji  o  zakwalifikowaniu  pielęgniarki  lub  położnej  do  egzaminu

państwowego;

2) wybór, weryfikacja i zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych;

3) przeprowadzenie  egzaminu  państwowego,  zapewnienie  jego  prawidłowego  przebiegu

oraz  dokonanie  oceny  wyników  egzaminu  państwowego  tj.  sprawdzenie  poprawności

udzielonych odpowiedzi przy użyciu urządzenia skanującego;

4) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji, z egzaminu państwowego oraz podpisanie

podjętych uchwał i przekazanie ich do Centrum wraz z pozostałą dokumentacją związaną

z przeprowadzonym egzaminem państwowym;

5) ustosunkowanie się do wniosków i zastrzeżeń uczestników egzaminu państwowego.

6) wykonywanie  innych  zadań,  o  których  mowa w §  11  i  w  §  9  Regulaminu  Egzaminu

Państwowego. 

2. Szczegółowe  warunki  i  tryb  pracy  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  określa  Regulamin

egzaminu państwowego, o którym mowa w § 12 ust. 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Od dnia 29.01.2020 r. do 31.05.2020 r., z zastrzeżeniem rozdziału II ust.1 pkt.5



IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić:

1) pielęgniarki lub położne, które posiadają następujące kwalifikacje:

a) stopień naukowy doktora,  doktora habilitowanego lub tytuł  naukowy profesora oraz co

najmniej  trzyletnie  doświadczenie  zawodowe  w  dziedzinie  zgodnej  z  dziedziną

specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub

b) tytuł  magistra  pielęgniarstwa  lub  magistra  położnictwa  i  co  najmniej  pięcioletnie

doświadczenie  zawodowe  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  w  dziedzinie  mającej

zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub

c) tytuł  magistra  pielęgniarstwa  lub  magistra  położnictwa  i  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie

pielęgniarstwa  lub  w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  będącej

przedmiotem  egzaminu  państwowego  oraz  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie

zawodowe w dziedzinie zgodnej z dziedziną specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu

państwowego, lub

d) tytuł  magistra  w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  i  pięcioletnie

doświadczenie  zawodowe  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem egzaminu  państwowego

oraz aktualne zatrudnienie w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego.

2. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej nie mogą wchodzić:

1) osoby, które uczestniczyły w procesie dydaktycznym szkoleń specjalizacyjnych będących

przedmiotem egzaminu państwowego;

2) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pracownicy

Centrum;

3)  małżonek  lub  krewny  lub  powinowaty  do  drugiego  stopnia  pielęgniarki  lub  położnej

przystępującej do egzaminu państwowego;

4) osoby pozostające z pielęgniarką lub położną w takim stosunku prawnym lub faktycznym,

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Osoby  składające  ofertę  do  udziału  w  pracach  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  składają

oświadczenie  dotyczące  okoliczności,  o  których  mowa  w  niniejszym  ustępie  i  formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Terminy  posiedzeń  poszczególnych  państwowych  komisji  egzaminacyjnych  oraz

terminy egzaminów państwowych w sesji wiosennej 2020 roku zawierają tabela 1 i 2,

będące  częścią składową formularza ofertowego.

4. Oferta  powinna  zostać  sporządzona  komputerowo,  zgodnie  ze  wzorem  formularza

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego, stosownie

do wybranej  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  oraz  po wydrukowaniu  podpisana  przez

osobę składającą ofertę. Następnie formularz ofertowy w formie skanu należy przesłać na

adres  mailowy:  oferty@ckppip.edu.pl Oferty  wypełnione  w  sposób  nieczytelny  będą

podlegały odrzuceniu.

5. Zleceniobiorca może złożyć więcej niż jedną ofertę w zależności od dziedziny specjalizacji



pod warunkiem, że wybrane posiedzenia państwowej komisji egzaminacyjnej oraz egzaminy

państwowe odbywać się będą w różnych terminach. 

6. Zleceniobiorca składający więcej niż jedną ofertę, powinien  sporządzić ofertę oddzielnie dla

każdej dziedziny, ze wskazaniem właściwych dla danej dziedziny kwalifikacji.

5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny:

A. W ocenie ofert Zamawiający przyzna punkty za następujące kryteria:

1) pielęgniarki  lub  położne,  które  posiadają  następujące  kwalifikacje: tytuł  magistra

pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe

w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia

będącej przedmiotem egzaminu państwowego:

a) doświadczenie  zawodowe  w  latach  2000r.  –  2019  r.  rozumiane  jako  staż  pracy  w

dziedzinie będącej przedmiotem państwowego egzaminu, w której Zleceniobiorca składa

ofertę – waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, liczony od ukończonych 6 lat stażu

pracy,

b) aktualne  zatrudnienie  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem  egzaminu  państwowego,  w

której Zleceniobiorca składa ofertę - waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, 

c) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie

będącej  przedmiotem egzaminu państwowego,  w której  Zleceniobiorca składa ofertę –

waga 20pkt,

d) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej  komisji  egzaminacyjnej–  waga 10

pkt, 

2) pielęgniarki  lub  położne,  które  posiadają  następujące  kwalifikacje: tytuł  magistra

pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w

dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  będącej  przedmiotem  egzaminu

państwowego oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z

dziedziną  specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego:

a) doświadczenie  zawodowe  w  latach  2000  r.  –  2019  r.  rozumiane  jako  staż  pracy  w

dziedzinie będącej przedmiotem państwowego egzaminu, w której Zleceniobiorca składa

ofertę – waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, liczony od ukończonych 4 lat stażu

pracy,

b) aktualne  zatrudnienie  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem  egzaminu  państwowego,  w

której Zleceniobiorca składa ofertę- waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, 

c) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie

będącej  przedmiotem egzaminu państwowego w której  Zleceniobiorca  składa ofertę –

waga 20 pkt,

d) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej  komisji  egzaminacyjnej–  waga 10

pkt,



3) pielęgniarki  lub  położne,  które  posiadają  następujące  kwalifikacje:  tytuł  magistra  w

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pięcioletnie doświadczenie zawodowe

w dziedzinie  będącej  przedmiotem egzaminu państwowego oraz  aktualne zatrudnienie  w

dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego:

a) doświadczenie  zawodowe  w  latach  2000  r.  –  2019  r.  rozumiane  jako  staż  pracy  w

dziedzinie będącej przedmiotem państwowego egzaminu, w której Zleceniobiorca składa

ofertę – waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, liczony od ukończonych 6 lat stażu

pracy

b) aktualne  zatrudnienie  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem  egzaminu  państwowego,  w

której Zleceniobiorca składa ofertę- waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia

c) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie

będącej  przedmiotem egzaminu państwowego,  w której  Zleceniobiorca składa ofertę –

waga 20 pkt

d) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej– waga 10 pkt

4) pielęgniarki  lub  położne,  które  posiadają  następujące  kwalifikacje:  stopień  naukowy

doktora,  doktora  habilitowanego  lub  tytuł  naukowy  profesora  oraz  co  najmniej  trzyletnie

doświadczenie  zawodowe  w  dziedzinie  zgodnej  z  dziedziną  specjalizacji  będącej

przedmiotem egzaminu państwowego:

a) doświadczenie  zawodowe  w  latach  2000  r.  –  2019r.  rozumiane  jako  staż  pracy  w

dziedzinie będącej przedmiotem państwowego egzaminu, w której Zleceniobiorca składa

ofertę – waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia, liczony od ukończonych 4 lat stażu

pracy,

b) aktualne  zatrudnienie  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem  egzaminu  państwowego,  w

której Zleceniobiorca składa ofertę- waga 1 pkt za każdy pełny rok zatrudnienia,

c) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie

będącej  przedmiotem egzaminu państwowego,  w której  Zleceniobiorca składa ofertę –

waga 20 pkt,

d) dotychczasowe uczestnictwo w pracach państwowej  komisji  egzaminacyjnej–  waga 10

pkt.

B. W ocenie ofert Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za kryterium:

a) pełnienie funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie będącej przedmiotem

egzaminu państwowego, aktualne na dzień składania ofert - 80 pkt

b) pełnienie  funkcji  konsultanta  wojewódzkiego  w  dziedzinie  pokrewnej  do

dziedziny  będącej  przedmiotem egzaminu  państwowego,  aktualne  na  dzień

składania ofert - 40 pkt

Sposób obliczania łącznej liczby punktów

Łączna liczba punktów stanowi  sumę punktów ust. 5 od pkt. A do pkt B 

6. Na podstawie uzyskanej łącznej liczby punktów, zostanie sporządzona lista Zleceniobiorców,



mogących wchodzić w skład państwowej komisji egzaminacyjnej dla danej dziedziny.

7. Zleceniodawca zawrze umowy ze Zleceniobiorcami z najwyższą liczbą punktów wyliczoną na

podstawie wyznaczonych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, dla każdego

z egzaminów państwowych. 

8. Zleceniobiorca  nie  może  uczestniczyć  w  pracach  kilku  państwowych  komisji

egzaminacyjnych, których posiedzenia lub egzaminy państwowe odbywają się w tym samym

terminie.

9. W przypadku gdy liczba ofert z jednakową najwyższą liczbą punktów będzie większa niż 1,

Zleceniodawca wezwie tych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych,

w zakresie w jakim będzie to niezbędne do dokonania wyboru. 

10. Oferty  niespełniające  wymagań opisanych  w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30

września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z

2016 r. poz. 1761 oraz. z 2019 r. poz 1693 i 2069) będą odrzucone.

11. Obowiązującą formą korespondencji w niniejszym zapytaniu ofertowym jest korespondencja

mailowa, na adres e-mailowy  oferty@ckppip.edu.pl wymagająca potwierdzenia otrzymania

przez  Zleceniodawcę  poprzez  odesłanie  e-maila  potwierdzającego  otrzymanie

oferty/korespondencji o treści: „Potwierdzam otrzymanie oferty/korespondencji”.

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego tel.: 22 592 34 50, w przypadku

braku potwierdzenia  otrzymania  oferty/korespondencji  przez  Zleceniodawcę najpóźniej  do

ostatniego dnia składania ofert.  W przypadku niedotrzymania powyższego warunku przez

Zleceniobiorcę, Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku wpływu oferty.

13. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne poczty mailowej 

Zleceniobiorcy. 

14. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie płatne zgodnie z zapisami umowy – której

wzór  stanowi  odpowiednio  załącznik  nr  2,  załącznik  nr  3,  załącznik  nr  4  do  Zapytania

ofertowego.

15. Zleceniobiorcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania

ofertą  rozpoczyna  się  z  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  Zleceniobiorca,  którego

oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia,

Zleceniodawca  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,

niepodlegających odrzuceniu, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

17. Zleceniodawca  może  wezwać  do  wyjaśnień  lub  uzupełnień  złożonej  oferty  wszystkich

Zleceniobiorców  lub  jedynie  Zleceniobiorcę  z  najkorzystniejszą  ofertą.  Do  przesłanie

wyjaśnień i uzupełnień stosuje się ust.12 i ust.13 przy czym potwierdzenie należy uzyskać

przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu.

18. Zleceniodawca  nie  zwraca  kosztów  podróży  członkom  państwowych  komisji

egzaminacyjnych.

Ofertę w postaci uzupełnionego załącznika nr 1  do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w

mailto:oferty@ckppip.edu.pl


formie skanu, należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl  w tytule „Udział w pracach

państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku” do dnia 8 stycznia 2020r. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Pani Agnieszka Janczura, tel. 22 592 34 60.,

Pani Joanna Niewczas - Jeż, tel. 22 592 34 63.

Dyrektor
Centrum Kształcenia

Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Beata Guzak
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY – uzupełniony komputerowo

(W przypadku składania ofert, na więcej niż jedną dziedzinę specjalizacji  formularz

ofertowy należy wypełnić i złożyć oddzielnie dla każdej z tych dziedzin)

W  odpowiedzi  na  Zapytanie  ofertowe  na  „Udział  w  pracach  państwowej  komisji

egzaminacyjnej  w  sesji  wiosennej  2020  roku  "  składam  niniejszą  ofertę  oświadczając,

że  zapoznałem/am  się  i  akceptuję  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  Zapytaniu

ofertowym oraz istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2, załącznik

nr 3 i załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: ............................................................................................

Stopień/Tytuł naukowy………………………………………………………………………………………

Pełna  nazwa  pracodawcy  /  miejsca  pracy

……………………………………………………………………………………………………

Zajmowane stanowisko (funkcja)……………………………………………………………………

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………… 

adres e-mail:.........................................................................................................................   

Oferuję wykonanie ww.przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  w  Zapytaniu

ofertowym  oraz  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  września  2016  r.  w  sprawie

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i

2069 ).

Ofertę  składam  na  udział  w  pracach  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  w  dziedzinie

pielęgniarstwa  -  proszę zaznaczyć właściwą dziedzinę znakiem „X” (w tabeli nr 1 lub w

tabeli nr 2)

UWAGA  -  Zleceniobiorca  nie  może   składać  oferty  na   pracę  w  kilku  państwowych

komisjach egzaminacyjnych, których posiedzenia lub egzaminy państwowe odbywają się

w tym samym terminie. 
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Tabela  1
Terminy posiedzeń w sesji wiosennej 2020r., poszczególnych państwowych komisji 
egzaminacyjnych dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie programów 
obowiązujących od 24 sierpnia  2015 r.

L.p. Dziedzina

Terminy posiedzeń w sesji wiosennej 2020r.,
poszczególnych państwowych komisji egzaminacyjnych dla

szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie
programów obowiązujących

od 24 sierpnia  2015 r.

Zaznaczy
ć

właściwą
dziedzinę
znakiem

”x”

Planowana liczba
osób

przystępujących
do egzaminu

Termin
posiedzeń
PKE godz.

10.00

Terminy
egzaminów

państwowych

1.
Ochrona zdrowia pracujących 22

29.01.2020r.
04.03.2020r.

2.
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki

718
28.02.2020r.

20.05.2020r.

3.
Pielęgniarstwo chirurgiczne 547

24.02.2020r.
06.05.2020r.

4.
Pielęgniarstwo epidemiologiczne 69

04.02.2020r.
20.03.2020r.

5.
Pielęgniarstwo geriatryczne 36

30.01.2020r.
10.03.2020r.

6.
Pielęgniarstwo ginekologiczno - 
położnicze

423
21.02.2020r.

29.04.2020r

7.
Pielęgniarstwo internistyczne 659

26.02.2020r.
13.05.2020r.

8.
Pielęgniarstwo neonatologiczne 271

19.02.2020r.
23.04.2020r.

9.
Pielęgniarstwo onkologiczne 180

12.02.2020r.
15.04.2020r

10.
Pielęgniarstwo operacyjne 211

14.02.2020r.
17.04.2020r.

11.
Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej

47
31.01.2020r.

12.03.2020r.

12.
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 89

06.02.2020r.
26.03.2020r.

13.
Pielęgniarstwo pediatryczne 124

07.02.2020r.
31.03.2020r.



14.
Pielęgniarstwo psychiatryczne 170

10.02.2020r.
02.04.2020r

15.
Pielęgniarstwo ratunkowe 76

05.02.2020r.
24.03.2020r.

16.
Pielęgniarstwo rodzinne dla 
pielęgniarek

234
17.02.2020r.

21.04.2020r.

17.
Pielęgniarstwo rodzinne dla 
położnych

64
03.02.2020r.

17.03.2020r

Tabela 2
Terminy posiedzeń w sesji wiosennej 2020r., poszczególnych państwowych komisji 
egzaminacyjnych dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie ramowych 
programów obowiązujących do 23 sierpnia  2015 r.

L.p. Dziedzina

Terminy posiedzeń w sesji wiosennej 2020r.,
poszczególnych państwowych komisji egzaminacyjnych

dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na
podstawie programów obowiązujących

do 23 sierpnia  2015 r.

Zaznaczyć
właściwą
dziedzinę
znakiem

”x”
Planowana
liczba osób

przystępujących
do egzaminu

Termin
posiedzeń
PKE godz.

10.00

Terminy
egzaminów

państwowych

1.
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki

1
03.03.2020r. 28.04.2020r.

2.
Pielęgniarstwo chirurgiczne 1

05.03.2020r. 30.04.2020r.

3.
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 1

05.03.2020r. 30.04.2020r.

4.
Pielęgniarstwo psychiatryczne 3

03.03.2020r. 28.04.2020r.

5. Pielęgniarstwo zachowawcze 1 03.03.2020r. 28.04.2020r.



W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczam, że spełniam

kryteria, o których mowa w rozdziale IV Istotnych warunków zamówienia ust. 1 – proszę

zaznaczyć znakiem „x” tylko jedną pozycję,:

(W przypadku składania więcej niż jednej oferty, należy wskazać oddzielnie dla każdej

dziedziny specjalizacji właściwe kwalifikacje.)

L.p. Spełniam kryteria pielęgniarki lub położnej, posiadającej

następujące kwalifikacje:

Właściwe zaznaczyć

znakiem „x

1 Posiadam tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co

najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  w  dziedzinie

pielęgniarstwa  lub  w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie

zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego

2 Posiadam  tytuł  magistra  pielęgniarstwa  lub  magistra  położnictwa  i

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej

zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  będącej  przedmiotem  egzaminu

państwowego oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe  w

dziedzinie  zgodnej  z  dziedziną  specjalizacji  będącej  przedmiotem

egzaminu państwowego

3 Posiadam  tytuł  magistra  w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w

ochronie zdrowia i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie

będącej  przedmiotem  egzaminu  państwowego  oraz  aktualne

zatrudnienie  w  dziedzinie  będącej  przedmiotem  egzaminu

państwowego

4 Posiadam stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł

naukowy  profesora  oraz  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie

zawodowe  w  dziedzinie  zgodnej  z  dziedziną  specjalizacji  będącej

przedmiotem egzaminu państwowego

1. Posiadam ………………………………….., stażu pracy w latach 2000 r. – 2019 r. w

dziedzinie będącej przedmiotem państwowego egzaminu zgodnie z ust. 5 Istotnych

warunków zamówienia/ należy wpisać  pełną liczbę lat, maksymalnie 19 lat/.

2. Aktualne zatrudnienie w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, w

której  składam  ofertę  trwa:  ……………………………..zgodnie  z   ust.  5  Istotnych

warunków zamówienia /należy wpisać pełną  liczbę lat/.

3. Dotychczas  uczestniczyłem/am  w  pracach  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  w

dziedzinie…………………………………………………………………………/należy

wymienić dziedziny specjalizacji w ramach których uczestniczył/a Pan/Pani w pracach

państwowej komisji egzaminacyjnej.



4. Obecnie  pełnię  funkcję  konsultanta  wojewódzkiego  w  dziedzinie

pielęgniarstwa…………………………………………………………...………………

5. Akceptuję  terminy  posiedzeń  państwowych  komisji  egzaminacyjnych  oraz  terminy

egzaminów państwowych, o których mowa w niniejszym Formularzu ofertowym.

6. Nie wchodzę w konflikt interesów, o którym mowa w Rozdziale IV Istotnych warunków

zamówienia ust. 2.

7.Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,  zawartych w formularzu

ofertowym,  obejmujących  imię  i  nazwisko,  stopień/tytuł  naukowy,  nazwę

pracodawcy/miejsca  pracy,  zajmowane  stanowisko  (funkcja),  adres  korespondencyjny,

numer  telefonu  kontaktowego,  adres  e-mail  oraz  dane  wymienione  w  pkt  od  1  do  4

niniejszego formularza ofertowego, na potrzeby związane z przeprowadzeniem i publicznym

ogłoszeniem wyników postępowania oraz ewentualnej kontroli postępowania.

Formularz ofertowy musi być podpisany własnoręcznie przez osobę składającą ofertę.

………………………………………                                                …………………………

Data, miejscowość                                                                           Podpis Zleceniobiorcy



Załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego

Wzór umowy dla Przewodniczącego PKE

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu  …………………… r.

w Warszawie pomiędzy:

Skarbem  Państwa  -  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i  Położnych  z

siedzibą  w  Warszawie  przy  ulicy  Adolfa  Pawińskiego  5A,  NIP  525-20-92-286,

reprezentowane przez 

Panią …………………. – Dyrektora, zwane dalej „Zleceniodawcą”

Panią/Panem ………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………

zwaną (zwanym)* dalej „Zleceniobiorcą”, 

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.  Przez  niniejszą  umowę  zlecenia  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do wykonania

następujących  czynności  Przewodniczącego  PKE  w  dziedzinie  pielęgniarstwa

…………………….:

1) podjęcie  uchwały  o  zakwalifikowaniu  pielęgniarek  do  egzaminu  państwowego  w

dziedzinie pielęgniarstwa ………………………………;

2) wybór  oraz  weryfikacja  zadań  egzaminacyjnych  i  opracowanie  testu

egzaminacyjnego;

3) podjęcie uchwały o wyborze zadań egzaminacyjnych;

4) sporządzenie uchwały o wynikach egzaminu;

5) sprawdzenie pod względem merytorycznym testu zawierającego zatwierdzone przez

Komisję zadania;

6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oraz pracą Komisji i prawidłowego

wykonywania obowiązków przez jej członków;

7)  podpisanie uchwał, protokołu z posiedzenia komisji i przebiegu egzaminu; 

8) podpisywanie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty;

9) ustosunkowanie się do wniosków i zastrzeżeń uczestników egzaminu państwowego;



10) wykonywanie innych zadań, o których mowa w § 11 Regulaminu Egzaminu 

Państwowego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę a zasady wynagradzania reguluje akt wykonawczy, o

którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji umowy, uwzględniając wymogi wynikające z

powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  oraz  zgodnie  z  Regulaminem  Egzaminu

Państwowego. 

§ 2.

Zleceniobiorca wykona czynności określone w § 1 w terminie od dnia ……………………….

r. 

do dnia ……………………….. r. z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt.9

§ 3.

1. Za  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w  §  1,  w  terminie

określonym w § 2, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500,00 złotych

brutto  (słownie:  pięćset  złotych  00/100  brutto).  Strony  zgodnie  oświadczają,  że

wynagrodzenie, o którym mowa w zd. 1, jest zgodne z § 21 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i

położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069). 

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  w  ciągu  14  dni  od  dnia

otrzymania  przez  Zleceniodawcę  rachunku  wystawionego  przez  Zleceniobiorcę  po

stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania umowy w sposób właściwy i  zgodny z

treścią niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  na  rachunek  bankowy

Zleceniobiorcy, wskazany przez Zleceniobiorcę na wystawionym rachunku.

4. Podstawą  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  umowy  oraz  wszystkich  czynności

określonych  w  §  1  będzie  potwierdzenie  rachunku  Zleceniobiorcy  przez  Kierownika

Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych.

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zleceniodawca wydał swojemu bankowi

polecenie przelewu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (data przyjęcia przez

bank Zleceniodawcy do wykonania polecenia przelewu).

§ 4.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 

§ 5.

1. Nadzór  merytoryczny  nad  wykonaniem  przedmiotu  umowy,  którego  szczegółowy

zakres  określa  §  1,  sprawuje  Kierownik  Biura  Państwowego  Egzaminu

Specjalizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 



2. Przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  zachować

najwyższą staranność wymaganą w tego typu pracach.

§ 6.

Po wykonaniu  zlecenia  lub  po  wcześniejszym  rozwiązaniu  umowy  Zleceniobiorca  wyda

Zleceniodawcy  wszystko,  co  przy  wykonaniu  zlecenia  dla  niego  uzyskał,  chociażby  w

imieniu własnym.

§ 7.

1. Zleceniodawca  powierza  Zleceniobiorcy  przetwarzanie  danych  osobowych  osób

przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

2. Zleceniodawca potwierdza, że jest administratorem danych, które powierza.

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy.

4. Zakres  powierzonych  danych  obejmuje:  numer  PESEL,  adres  korespondencyjny,

wykształcenie, nazwa i adres miejsca pracy, imię i nazwisko kierownika szkolenia,

nazwa OIPIP właściwa dla  miejsca zatrudnienia,  imię,  nazwisko,  data urodzenia,

miejsce urodzenia, nr zaświadczenia prawa wykonywania zawodu, adres e - mail,

nazwa  dziedziny  szkolenia  specjalizacyjnego,  wynik  egzaminu,  numer  testu

egzaminacyjnego, liczba uzyskanych punktów na egzaminie.

5. Dane osobowe określone w ust. 4 są powierzone na czas realizacji umowy i mogą

być  przetwarzane  przez  Zleceniobiorcę  wyłącznie  w  celu  wykonywania  usługi

opisanej w niniejszej umowie.

6.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie z

przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisami  wewnętrznymi

obowiązującymi u Zleceniodawcy.

7. Zleceniobiorca nie może powierzyć danych osobowych określonych w ust. 4 innemu

podmiotowi.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych,  o których

mowa w  ust.  4,  do  podjęcia  środków technicznych  i  organizacyjnych,  o  których

mowa  w  art.  36–39  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  (art.  32  ust.  1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 8.

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  ustaleń  z  posiedzeń

państwowych  komisji  egzaminacyjnych  i  z  przebiegu  państwowego  egzaminu

specjalizacyjnego.



§ 9

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku wystąpienia

okoliczności  niezależnych  od  Zleceniodawcy  stanowiących  o  braku  możliwości

przeprowadzenia egzaminu w danej dziedzinie.

2. Zleceniobiorca  wyrażając  zgodę  poprzez  podpisanie  niniejszej  umowy  może  ją

wypowiedzieć  tylko  z  bardzo  ważnych  względów  rodzinnych  lub  zdrowotnych

uzasadniając je pisemnie oraz niezwłocznie informując o przyczynie Zleceniodawcę. 

§ 10.

1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę warunków umowy

każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  ogólnych

zasadach Kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych:  imię i

nazwisko,  stopień/tytuł  naukowy, nazwę  pracodawcy/miejsca  pracy,  zajmowane

stanowisko (funkcja), adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres

e-mail, na potrzeby związane z zawarciem, wykonaniem, kontrolą realizacji niniejszej

umowy, w celach sprawozdawczych oraz na przekazanie danych do Ministerstwa

Zdrowia.

§ 11.

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§ 13.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla

każdej ze Stron. 

ZLECENIODAWCA:           ZLECENIOBIORCA



Załącznik nr 3 do Zaproszenia ofertowego

Wzór umowy dla Sekretarza PKE

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ……………………………. r.

w Warszawie pomiędzy:

Skarbem  Państwa  -  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i  Położnych  z

siedzibą  w  Warszawie  przy  ulicy  Adolfa  Pawińskiego  5A,  NIP  525-20-92-286,

reprezentowane przez 

Panią ………………………. –Dyrektora, zwane dalej „Zleceniodawcą”

a 

Panią/Panem ………………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

zwaną (zwanym)* dalej „Zleceniobiorcą”, 

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przez  niniejszą  umowę  zlecenia  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do wykonania

następujących  czynności  Sekretarza  PKE  w  dziedzinie  pielęgniarstwa

………………………..:

1)  sporządzenie uchwały o zakwalifikowaniu pielęgniarek do egzaminu państwowego

w dziedzinie pielęgniarstwa ……………………………;

2) sporządzenie uchwały o wyborze zadań egzaminacyjnych;

3) wybór  oraz  weryfikacja  zadań  egzaminacyjnych  i  opracowanie  testu

egzaminacyjnego;

4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji oraz przebiegu egzaminu; 

6)  podpisanie uchwał, protokołu z posiedzenia komisji i przebiegu egzaminu;

7) sporządzenie uchwały o wynikach egzaminu;

8) ustosunkowanie się do wniosków i zastrzeżeń uczestników egzaminu 

państwowego.

9) wykonywanie innych zadań, o których mowa w § 9 Regulaminu Egzaminu 
Państwowego. 

2. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  do  niniejszej  umowy  nie  mają  zastosowania

przepisy  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  a  zasady  wynagradzania  reguluje  akt

wykonawczy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji umowy, uwzględniając wymogi wynikające z



powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  oraz  zgodnie  z  Regulaminem  Egzaminu

Państwowego. 

§ 2.

Zleceniobiorca wykona czynności określone w § 1 w terminie od dnia ………………….. 

do dnia ………………. r. z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt.8

§ 3.

1. Za  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w  §  1,  w  terminie

określonym w § 2. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 350,00 złotych

brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto). Strony zgodnie oświadczają,

że wynagrodzenie, o którym mowa w zd. 1, jest zgodne z § 21 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i

położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069). 

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  w  ciągu  14  dni  od  dnia

otrzymania  przez  Zleceniodawcę  rachunku  wystawionego  przez  Zleceniobiorcę  po

stwierdzeniu  przez  Zleceniodawcę  wykonania  umowy w sposób właściwy  i  zgodny  z

treścią niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  na  rachunek  bankowy

Zleceniobiorcy, wskazany przez Zleceniobiorcę na wystawionym rachunku.

4. Podstawą  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  umowy  oraz  wszystkich  czynności

określonych w § 1 będzie potwierdzenie rachunku Zleceniobiorcy przez Kierownika Biura

Państwowego  Egzaminu  Specjalizacyjnego  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych.

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zleceniodawca wydał swojemu bankowi

polecenie przelewu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (data przyjęcia przez

bank Zleceniodawcy do wykonania polecenia przelewu).

§ 4.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 

§ 5.

1. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy, którego szczegółowy zakres określa 

§  1,  sprawuje  Kierownik  Biura  Państwowego  Egzaminu  Specjalizacyjnego  Centrum

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

2. Przy  wykonywaniu  zlecenia  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  zachować  najwyższą

staranność wymaganą w tego typu pracach.

§ 6.

Po wykonaniu przedmiotu umowy lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca

wyda Zleceniodawcy wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w

imieniu własnym.

§ 7.



1. Zleceniodawca  powierza  Zleceniobiorcy  przetwarzanie  danych  osobowych  osób

przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

2. Zleceniodawca potwierdza, że jest administratorem danych, które powierza.

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy.

4. Zakres  powierzonych  danych  obejmuje:  numer  PESEL,  adres  korespondencyjny,

wykształcenie, nazwa i adres miejsca pracy, imię i nazwisko kierownika szkolenia,

nazwa OIPIP właściwa dla  miejsca zatrudnienia,  imię,  nazwisko,  data urodzenia,

miejsce urodzenia, nr zaświadczenia prawa wykonywania zawodu, adres e - mail,

nazwa  dziedziny  szkolenia  specjalizacyjnego,  wynik  egzaminu,  numer  testu

egzaminacyjnego, liczba uzyskanych punktów na egzaminie.

5. Dane osobowe określone w ust. 4 są powierzone na czas realizacji umowy i mogą

być  przetwarzane  przez  Zleceniobiorcę  wyłącznie  w  celu  wykonywania  usługi

opisanej w niniejszej umowie.

6.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie z

przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisami  wewnętrznymi

obowiązującymi u Zleceniodawcy.

7. Zleceniobiorca nie może powierzyć danych osobowych określonych w ust. 4 innemu

podmiotowi.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych,  o których

mowa w  ust.  4,  do  podjęcia  środków technicznych  i  organizacyjnych,  o  których

mowa  w  art.  36–39  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  (art.  32  ust.  1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 8.

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  ustaleń  z  posiedzeń

państwowych  komisji  egzaminacyjnych  i  z  przebiegu  państwowego  egzaminu

specjalizacyjnego.

§ 9.

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku wystąpienia

okoliczności  niezależnych  od  Zleceniodawcy  stanowiących  o  braku  możliwości

przeprowadzenia państwowego egzaminu w danej dziedzinie.

2.   Zleceniobiorca  wyrażając  zgodę  poprzez  podpisanie  niniejszej  umowy  może  ją

wypowiedzieć  tylko  z  bardzo  ważnych  względów  rodzinnych  lub  zdrowotnych

uzasadniając je pisemnie oraz niezwłocznie informując o przyczynie Zleceniodawcę. 

§ 10.



1. W  razie  niedotrzymania  przez  Zleceniobiorcę  lub  Zleceniodawcę  warunków  umowy

każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach

Kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych:  imię  i

nazwisko,  stopień/tytuł  naukowy, nazwę  pracodawcy/miejsca  pracy,  zajmowane

stanowisko (funkcja), adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-

mail,  na  potrzeby  związane  z  zawarciem,  wykonaniem,  kontrolą  realizacji  niniejszej

umowy,  w  celach  sprawozdawczych  oraz  na  przekazanie  danych  do  Ministerstwa

Zdrowia.

§ 11.

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

§ 13.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla

każdej ze Stron. 

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



Załącznik nr 4 do Zaproszenia ofertowego

Wzór umowy dla Członka PKE

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu  ……………………

w Warszawie pomiędzy:

Skarbem  Państwa  -  Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i  Położnych  z

siedzibą  w  Warszawie  przy  ulicy  Adolfa  Pawińskiego  5A,  NIP  525-20-92-286,

reprezentowane przez 

Panią ………………………….. – Dyrektora, zwane dalej „Zleceniodawcą”

a 

Panią/Panem: 

Adres zamieszkania: 

zwaną (zwanym)* dalej „Zleceniobiorcą”, 

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.  Przez  niniejszą  umowę  zlecenia  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do wykonania

następujących czynności Członka PKE w dziedzinie ……………………………………:

1)  podjęcie  uchwały  o zakwalifikowaniu  pielęgniarek  do egzaminu państwowego w

dziedzinie ………………………………………;

2) wybór  oraz  weryfikacja  zadań  egzaminacyjnych  i  opracowanie  testu

egzaminacyjnego;

3) podjęcie uchwały o wyborze zadań egzaminacyjnych;

4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

5) podpisanie uchwał z przebiegu egzaminu;

6) sporządzenie uchwały o wynikach egzaminu;

7) ustosunkowanie się do wniosków i zastrzeżeń uczestników egzaminu państwowego.

8) wykonywanie innych zadań, o których mowa w § 9 Regulaminu Egzaminu 
Państwowego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę a zasady wynagradzania reguluje akt wykonawczy, o

którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji umowy, uwzględniając wymogi wynikające z

powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  oraz  zgodnie  z  Regulaminem  Egzaminu



Państwowego. 

§ 2.

Zleceniobiorca wykona czynności określone w § 1 w terminie od dnia ………………… r. 

do dnia  …………………. r. z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt.7

§ 3.

1. Za  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w  §  1,  w  terminie

określonym w § 2, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 300,00 złotych

brutto  (słownie:  trzysta  złotych  00/100  brutto).  Strony  zgodnie  oświadczają,  że

wynagrodzenie, o którym mowa w zd. 1, jest zgodne z § 21 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i

położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069). 

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  w  ciągu  14  dni  od  dnia

otrzymania  przez  Zleceniodawcę  rachunku  wystawionego  przez  Zleceniobiorcę  po

stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania umowy w sposób właściwy i  zgodny z

treścią niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  na  rachunek  bankowy

Zleceniobiorcy, wskazany przez Zleceniobiorcę na wystawionym rachunku.

4. Podstawą  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  umowy  oraz  wszystkich  czynności

określonych  w  §  1  będzie  potwierdzenie  rachunku  Zleceniobiorcy  przez  Kierownika

Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych.

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zleceniodawca wydał swojemu bankowi

polecenie przelewu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (data przyjęcia przez

bank Zleceniodawcy do wykonania polecenia przelewu).

§ 4.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 

§ 5.

1. Nadzór  merytoryczny  nad  wykonaniem  przedmiotu  umowy,  którego  szczegółowy

zakres  określa  §  1,  sprawuje  Kierownik  Biura  Państwowego  Egzaminu

Specjalizacyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

2. Przy  wykonywaniu  zlecenia  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  zachować  najwyższą

staranność wymaganą w tego typu pracach.

§ 6.

Po  wykonaniu  umowy  lub  po  wcześniejszym  rozwiązaniu  umowy  Zleceniobiorca  wyda

Zleceniodawcy  wszystko,  co  przy  wykonaniu  zlecenia  dla  niego  uzyskał,  chociażby  w

imieniu własnym.

§ 7.



1. Zleceniodawca  powierza  Zleceniobiorcy  przetwarzanie  danych  osobowych  osób

przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

2. Zleceniodawca potwierdza, że jest administratorem danych, które powierza.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy.

4. Zakres  powierzonych  danych  obejmuje:  numer  PESEL,  adres  korespondencyjny,

wykształcenie, nazwa i adres miejsca pracy, imię i nazwisko kierownika szkolenia, nazwa

OIPIP  właściwa  dla  miejsca  zatrudnienia,  imię,  nazwisko,  data  urodzenia,  miejsce

urodzenia,  nr  zaświadczenia  prawa  wykonywania  zawodu,  adres  e  -  mail,  nazwa

dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, wynik egzaminu, numer testu egzaminacyjnego,

liczba uzyskanych punktów na egzaminie.

5. Dane osobowe określone w ust. 4 są powierzone na czas realizacji umowy i mogą być

przetwarzane  przez  Zleceniobiorcę  wyłącznie  w celu  wykonywania  usługi  opisanej  w

niniejszej umowie.

6. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przetwarzania  powierzonych  danych  zgodnie  z

przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisami  wewnętrznymi

obowiązującymi u Zleceniodawcy.

7. Zleceniobiorca  nie  może powierzyć  danych osobowych  określonych  w ust.  4  innemu

podmiotowi.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa

w ust. 4, do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36–

39 ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  (art.  32  ust.  1  rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych).

§ 8.

1. Zleceniodawca może odstąpić  od umowy w każdym czasie  w przypadku wystąpienia

okoliczności  niezależnych  od  Zleceniodawcy  stanowiących  o  braku  możliwości

przeprowadzenia egzaminu w danej dziedzinie.

2. Zleceniobiorca  wyrażając  zgodę  poprzez  podpisanie  niniejszej  umowy  może  ją

wypowiedzieć  tylko  z  bardzo  ważnych  względów  rodzinnych  lub  zdrowotnych

uzasadniając je pisemnie oraz niezwłocznie informując o przyczynie Zleceniodawcę. 

§ 9.

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  ustaleń  z  posiedzeń

państwowych  komisji  egzaminacyjnych  i  z  przebiegu  państwowego  egzaminu

specjalizacyjnego.



§ 10.

1. W  razie  niedotrzymania  przez  Zleceniobiorcę  lub  Zleceniodawcę  warunków  umowy

każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach

Kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych:  imię i

nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwę pracodawcy/miejsca pracy, zajmowane stanowisko

(funkcja), adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, na potrzeby

związane  z  zawarciem,  wykonaniem,  kontrolą  realizacji  niniejszej  umowy,  w  celach

sprawozdawczych oraz na przekazanie danych do Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

§ 13.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla

każdej ze Stron. 

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:
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