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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w zakresie współpracy z mediami 
i interesariuszami projektu e-zdrowie (P1), monitoringu i analizy materiałów prasowych w zakresie 
e-zdrowia oraz redagowaniu materiałów informacyjnych dla mediów i interesariuszy projektu  
e-zdrowie (P1) w związku z zabezpieczeniem właściwej i terminowej realizacji zadań statutowych 
jednostki z obszaru informacji i promocji. 

I. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

II. Wymagania 

1. Realizowane zadania wymagają kreatywności ze względu na ich indywidualny charakter i brak 
cechy powtarzalności.  

2. Ze względu na szeroki zakres zagadnień interesujących dziennikarzy oraz opiniotwórczy 
charakter mediów i konieczność udzielania odpowiedzi w czasie krótszym niż wyznaczony 
przepisami prawa, wymagana jest także dobra orientacja w zagadnieniach dotyczących 
ochrony zdrowia, umiejętność szybkiej oceny sytuacji i wyboru odpowiedniej procedury oraz 
odporność na stres.  

3. Realizacja zadań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga w szczególności: 
1) Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych (w tym staranności i precyzji 

wypowiedzi),  
2) Umiejętności pisania tekstów na wysokim poziomie redakcyjnym i stylistycznym, 
3) Umiejętności przygotowywania prezentacji i analiz merytorycznych, 
4) Współpracy z innymi podmiotami, 
5) Dobrej organizacji pracy i umiejętności realizacji zadań pod presją czasu, 
6) Gotowości do wyjazdów służbowych na terenie Polski. 

4. Stanowisko wymaga znacznej samodzielności w realizowaniu zadań, przyjmowania zleceń od 
dziennikarzy, opracowywania projektów odpowiedzi i udzielanie informacji. 

III. Wymagane doświadczenie 

1. Konieczne jest doświadczenie w pracy z mediami i szeroko rozumianymi interesariuszami 
w sektorze zdrowia, zainteresowanie sprawami dot. ochrony zdrowia i nowych technologii. 

2. Wymagane jest doświadczenie w tworzeniu treści/prowadzeniu kanałów social media (przede 
wszystkim LinkedIn, Twitter, Facebook). 

IV. Opis zadań 

1) Wsparcie Kierownika zespołu komunikacji Projekt e-zdrowie (P1) w codziennych działaniach 
i flagowych kampaniach związanych z komunikacją projektu e-zdrowie (P1). 

2) W porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia (MZ) ustalanie terminów 
aktywności medialnej wiceministra, w szczególności wywiadów prasowych, radiowych i 
telewizyjnych, konferencji, kongresów, debat branżowych. 

3) Opracowanie koncepcji i realizacja eventów promujących projekt e-zdrowie (P1). Udział w tych 
wydarzeniach – konferencje, kongresy, debaty, fora etc. Podczas tych wydarzeń 
odpowiedzialność za organizację logistyczną udziału wiceministra i osoby z kierownictwa CSIOZ 
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odpowiedzialnej za projekt e-zdrowie (P1), a także przygotowanie relacji informacyjno-
zdjęciowej z tych wydarzeń.  

4) Pozyskiwanie informacji służących do tworzenia materiałów komunikacyjnych dot. projektu  
e-zdrowie (P1). 

5) W oparciu o posiadaną wiedzę oraz we współpracy z wydziałami merytorycznymi CSIOZ/MZ 
redagowanie rożnego rodzaju tekstów dot. projektu e-zdrowie (P1), przykładowo: komunikaty, 
wyjaśnienia, listy, wypowiedzi, informacje prasowe, stanowiska, odpowiedzi dziennikarskie 
oraz tworzenie prezentacji na różne wydarzenia promujące projekt e-zdrowie (P1). 

6) Autoryzacja wypowiedzi wiceministra w zakresie cyfryzacji ochrony zdrowia. 
7) Redagowanie materiałów prasowych, które publikowane są na stronie pacjent.gov.pl oraz 

w  mediach społecznościowych. 
8) Prowadzenie działań promocyjnych związanych z wdrażaniem e-recepty i popularyzacji 

aplikacji IKP. 
9) Monitoring mediów i reakcja na treści dotyczące projektu e-zdrowie (P1). 
10) Ewaluacja prowadzonych działań komunikacyjnych – raportowanie ich efektu. 

 

 
 
 
 
 


