
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFERTA PRACY  
 

 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

ZAPRASZA DO PRACY W NASZEJ JEDNOSTCE 
 

 
Absolwentów studiów I oraz II stopnia z kierunków: 
PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE i PEDAGOGIKA 

 

STANOWISKO:  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest 

jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, realizującą 

zadania określone w  ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10 oraz z 2018 r. poz. 29).  

Centrum realizuje zadania  o charakterze strategicznym dla systemu 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na terenie kraju, obejmujące w 

szczególności: 

 koordynowanie prac związanych z opracowaniem programów kształcenia 

podyplomowego dla pielęgniarek i położnych;  

 monitorowanie jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;  

 organizowanie i przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek  

i położnych;  

 prowadzenie rejestru wydanych dyplomów uzyskania tytuł specjalisty  

i wydawanie dyplomów; 

 prowadzenie czynności kontrolnych u organizatorów kształcenia w ramach  

nadzoru merytorycznego sprawowanego przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 



 opracowanie ekspertyz i analiz z zakresu kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych oraz ich publikacja;  

 obsługa Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

(SMK); 

 obsługa merytoryczna i finansowa umów zawartych z organizatorami szkoleń 

specjalizacyjnych. 

Oferujemy:  

 stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę po trzymiesięcznym 

okresie próbnym; 

 pracę w stałych godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku; 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia; 

 możliwości awansu i rozwoju zawodowego zgodnego ze ścieżką kariery; 

 przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym i wspierającym zespole. 

 

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia oferty. 

Nasz adres:  

Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Pielęgniarek i Położnych 
u. A. Pawińskiego 5 A 
02-106 Warszawa 
e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl 
www.ckpip.edu.pl 
 

 

 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych 
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