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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami 

oświaty

egzaminacyjnych. C

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uc

i przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 
Organizatorem konkursu jest:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Lewartowskiego 6

00-190 Warszawa

 

 

1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Ka

konkursową.

4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

i

egzaminów zawodowych” 

5. Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

6. Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

w § 3 pkt 3
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami 

oświaty, samorządami, pracodawcami w 

egzaminacyjnych. C

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uc

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Organizatorem konkursu jest:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Lewartowskiego 6

190 Warszawa 

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy kandydat na uczestnika konkursu mo

konkursową.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

i współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

egzaminów zawodowych” 

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

w § 3 pkt 3-
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami 

, samorządami, pracodawcami w 

egzaminacyjnych. Celem 

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uc

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Organizatorem konkursu jest: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Lewartowskiego 6 

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

dy kandydat na uczestnika konkursu mo

konkursową.  

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

egzaminów zawodowych” 

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

-5  Regulaminu konkursu.
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami 

, samorządami, pracodawcami w 

elem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uc

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

§ 2 Organizator Konkursu

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

dy kandydat na uczestnika konkursu mo

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

egzaminów zawodowych” oraz członków sądu konkursowego.

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

5  Regulaminu konkursu.

 
 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Cel konkursu

Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami 

, samorządami, pracodawcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków 

konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uc

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

§ 2 Organizator Konkursu

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

dy kandydat na uczestnika konkursu mo

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

oraz członków sądu konkursowego.

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

5  Regulaminu konkursu. 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1 Cel konkursu 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami 

zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków 

konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uczestniczących w 

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

§ 2 Organizator Konkursu 

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym. 

dy kandydat na uczestnika konkursu może nadesła

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

oraz członków sądu konkursowego.

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

samorządu terytorialnego, kuratorami 

zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków 

konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

zestniczących w 

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie 

e nadesłać maksymalnie 1 pracę 

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt 

oraz członków sądu konkursowego. 

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

samorządu terytorialnego, kuratorami 

zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków 

konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

zestniczących w przygotowaniu 

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

maksymalnie 1 pracę 

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników 

współpracowników CKE, pracowników realizujących projekt „Modernizacja 

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

konkursowych, o których mowa w § 4 w terminie określonym w § 5 Konkursu.

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 
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Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów 

zawodowych” ogłasza konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu 

samorządu terytorialnego, kuratorami 

zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków 

konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem 

przygotowaniu 

przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

maksymalnie 1 pracę 

pracowników 

„Modernizacja 

Kandydaci na uczestników konkursu są zobowiązani do przesłania prac 

Konkursu. 

Status uczestnika konkursu otrzyma każdy kandydat, który spełni wymogi, określone 
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1. Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

Microsoft W

(odstęp 1,5 wiersza; 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

2. Praca konkursowa 

a) kompleksowo 

i

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

przeprowadzania egzaminów;

b) zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

c) zawierać

5 lat po wdrożeniu; 

d) by

o

kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

e) zawierać o

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

833 z pó

3. Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czas nieozna
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Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

Microsoft W

(odstęp 1,5 wiersza; 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

Praca konkursowa 

kompleksowo 

i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

przeprowadzania egzaminów;

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

zawierać oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

5 lat po wdrożeniu; 

być podpisana pseudonimem a

oznaczonej 

kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

zawierać o

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

833 z późn. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czas nieozna
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 § 4 Charakter prac konkursowych 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

Microsoft Word (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

(odstęp 1,5 wiersza; marginesy 2,5 cm,

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

Praca konkursowa powinna:

kompleksowo przedstawiać rozwi

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

przeprowadzania egzaminów;

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

5 lat po wdrożeniu;  

isana pseudonimem a

aczonej tym samym pseudonimem: imi

kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

zawierać oświadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

n. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:

Projekt  współfinansowany ze środków Unii 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

współfinansowanych z Europejskiego  

§ 4 Charakter prac konkursowych 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

marginesy 2,5 cm,

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

powinna: 

przedstawiać rozwi

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

przeprowadzania egzaminów; 

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

isana pseudonimem autora. Do pracy nale

ym samym pseudonimem: imi

kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

n. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czony na następujących polach eksploatacji:

 
 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

§ 4 Charakter prac konkursowych 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

marginesy 2,5 cm,) i wydrukować ją na papierze A4. 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

przedstawiać rozwiązania organizacyjne dotyczące tworzenia

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

ora. Do pracy nale

ym samym pseudonimem: imi

kontaktowy i adres poczty elektronicznej; 

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

n. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czony na następujących polach eksploatacji:

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4 Charakter prac konkursowych 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

wydrukować ją na papierze A4. 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

zania organizacyjne dotyczące tworzenia

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym przedstawiać model współpracy 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jedno

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

ora. Do pracy należy doł

ym samym pseudonimem: imię i nazwisko autora, jego

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r

n. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czony na następujących polach eksploatacji:

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel.
www.cke

§ 4 Charakter prac konkursowych  

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

wydrukować ją na papierze A4. 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD.

zania organizacyjne dotyczące tworzenia

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

przedstawiać model współpracy 

systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu 

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu;

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

y dołączyć w zamkni

i nazwisko autora, jego

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku /Dz. U. Nr 133, poz 

n. zm./ wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.  

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

czony na następujących polach eksploatacji: 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel. (022) 536-65
www.cke-efs.pl 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

wydrukować ją na papierze A4. Na konkurs 

należy przesłać wydruk oraz wersję elektroniczną nagraną na płycie CD. 

zania organizacyjne dotyczące tworzenia

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

przedstawiać model współpracy 

stkami samorządu 

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

zawierać oszacowanie kosztów wdrożenia proponowanego modelu; 

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

zamkniętej k

i nazwisko autora, jego adres, telefon 

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

oku /Dz. U. Nr 133, poz 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

4 

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel./fax (022) 536-65-46 

65-31 
 

Kandydat na uczestnika konkursu jest zobowiązany do napisania pracy w programie 

ord (rozszerzenie doc. lub docx.), czcionką Times New Roman 12 

Na konkurs 

zania organizacyjne dotyczące tworzenia 

funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu 

przedstawiać model współpracy 

stkami samorządu 

terytorialnego, pracodawcami, samorządami, kuratorami oświaty przy tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu i podczas 

oszacowanie kosztów funkcjonowania proponowanego modelu w przeciągu 

kopercie 

dres, telefon 

wiadczenie kandydata na uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych w rozumieniu 

oku /Dz. U. Nr 133, poz 

Poprzez złożenie pracy konkursowej kandydat na uczestnika konkursu udziela 

Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do pracy konkursowej na 

 

190 Warszawa 



 Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

vii. 

viii. 

ix. 

x. 

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

autorskiego lub praw z 

 

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

 

 
Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie 

data stempla pocztowego) na adres: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Projekt  współfinansowany ze środków Unii

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

 wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

 wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względ

 wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

 rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

 publiczne wykonanie, wy

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

 wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

 rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

 wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

 nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy;

 opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

części, przemontowaniu Utworu.

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

autorskiego lub praw z 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie 

data stempla pocztowego) na adres: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Projekt  współfinansowany ze środków Unii

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względ

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

publiczne wykonanie, wy

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy; 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

części, przemontowaniu Utworu.

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

autorskiego lub praw z ww. utworu.  

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

§ 5 Termin złożenia prac konkursowych

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie 

data stempla pocztowego) na adres: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Projekt  współfinansowany ze środków Unii 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

współfinansowanych z Europejskiego  

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względ

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

części, przemontowaniu Utworu.

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

ww. utworu.    

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

Termin złożenia prac konkursowych

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie 

data stempla pocztowego) na adres:  

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 
 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względ

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

stawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

części, przemontowaniu Utworu. 

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

Termin złożenia prac konkursowych

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względ

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

stawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów; 

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykony

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

Termin złożenia prac konkursowych

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

lub przesyłką kurierską (na koszt kandydata) w terminie do 24 STYCZNIA

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel.
www.cke

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

stawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multim

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; 

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

 

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

z jednoczesnym zezwoleniem dla Organizatora Konkursu na wykonywanie zależne

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE

Termin złożenia prac konkursowych 

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

STYCZNIA

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel. (022) 536-65
www.cke-efs.pl 

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, 

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono - bez ograniczeń 

u na przeznaczenie;

wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

stawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, 

 

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

wanie zależnego prawa 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach CKE 

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

STYCZNIA 2013  r. (decyduje 

5 

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel./fax (022) 536-65-46 

65-31 
 

wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu 

wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 

bez ograniczeń 

u na przeznaczenie; 

rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie; 

stawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

wydawanie całości lub fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

edialnych, 

rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. 

nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

go prawa 

Kandydat na uczestnika konkursu zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych pocztą 

(decyduje 

 

190 Warszawa 



 Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zespół ds.

ul. Lewartowskiego 6

00-190 Warszawa

z dopiskiem:

stycznia

 
1. Ocena prac konkursowych będzie doko

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert.

2. Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

ocenione

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

• koszty wdrożenia przedstawionego modelu 

punktów w 

• koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

maksymalna liczba przyznanych punktów w

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

następujący:

Pw = Wmin

gdzie: W

Wmin- oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

następujący:

Pf = Wmin

Projekt  współfinansowany ze środków Unii

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Zespół ds. projektów EFS

ul. Lewartowskiego 6

190 Warszawa 

z dopiskiem: „PROJEKT VI ZADANIE 

stycznia 2013 R.” 

Ocena prac konkursowych będzie doko

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert.

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

ocenione-zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

koszty wdrożenia przedstawionego modelu 

punktów w 

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

maksymalna liczba przyznanych punktów w

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

następujący: 

min / W x 100

gdzie: W- oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

następujący: 

min / W x 100

Projekt  współfinansowany ze środków Unii

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

projektów EFS 

ul. Lewartowskiego 6 

 

PROJEKT VI ZADANIE 

 

Ocena prac konkursowych będzie doko

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert.

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

koszty wdrożenia przedstawionego modelu 

punktów w kryterium –

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

maksymalna liczba przyznanych punktów w

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

/ W x 100 

oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

/ W x 100 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

współfinansowanych z Europejskiego  

PROJEKT VI ZADANIE 9 – KONKURS 

§ 6 Ocena prac konkursowych

Ocena prac konkursowych będzie doko

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert.

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

koszty wdrożenia przedstawionego modelu 

– 10 punktów

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

maksymalna liczba przyznanych punktów w

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

 
 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONKURS NIE

 

§ 6 Ocena prac konkursowych

Ocena prac konkursowych będzie dokonana przez Sąd Konkursowy powołany przez 

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert.

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

koszty wdrożenia przedstawionego modelu 

10 punktów 

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

maksymalna liczba przyznanych punktów w 

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NIE OTWIERAĆ

§ 6 Ocena prac konkursowych 

nana przez Sąd Konkursowy powołany przez 

Dyrektora CKE nie później niż w dniu otwarcia ofert. 

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczes

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

koszty wdrożenia przedstawionego modelu - maksymal

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

 kryterium -

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

oznacza koszty z ocenianego opracowania, 

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel.
www.cke

OTWIERAĆ PRZED

 

nana przez Sąd Konkursowy powołany przez 

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

konkursu. Prace osób, które nie uzyskaną statusu uczestnika konkursu nie zostaną 

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

maksymalna liczba przyznanych

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

- 10 punktów

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach.  

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel. (022) 536-65
www.cke-efs.pl 

PRZED DNIEM 24

nana przez Sąd Konkursowy powołany przez 

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

tnika konkursu nie zostaną 

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny:

na liczba przyznanych

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu 

10 punktów 

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

6 

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel./fax (022) 536-65-46 

65-31 
 

4 

nana przez Sąd Konkursowy powołany przez 

Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie Sąd 

Konkursowy oceni czy kandydat na uczestnika konkursu nabył status uczestnika 

tnika konkursu nie zostaną 

zostaną odrzucone. W drugim etapie Sąd konkursowy dokona oceny prac 

złożonych przez uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów oceny: 

na liczba przyznanych 

koszty funkcjonowania przedstawionego modelu w ciągu 5 lat po wdrożeniu - 

W ramach kryterium koszty wdrożenia Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

W ramach kryterium koszty funkcjonowania Sąd konkursowy przyzna punkty w sposób 

 

190 Warszawa 
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gdzie: W

Wmin- oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

 

1. W ramach konkursu przewidziana zost

w wysokości 5000 zł.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

w ust. 1 w 

zasługują na 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

(Dz. U. Nr 80 poz. 350, z

 
1. Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

stronie 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

 

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres 

egzaminyzawodowe@cke

Osobą uprawnioną
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gdzie: W- oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

1. W ramach konkursu przewidziana zost

w wysokości 5000 zł.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

ust. 1 w przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

zasługują na przyznanie nagrody.

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

(Dz. U. Nr 80 poz. 350, z

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

stronie www.cke

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

§ 9 Sposób porozumiewania 

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres 

egzaminyzawodowe@cke

Osobą uprawnioną 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii
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oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

1. W ramach konkursu przewidziana zost

w wysokości 5000 zł. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

przyznanie nagrody.

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

(Dz. U. Nr 80 poz. 350, z póz. zm.)

§ 

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

www.cke-efs.pl 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

§ 9 Sposób porozumiewania 

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres 

egzaminyzawodowe@cke-efs.pl

 do porozumiewania się jest: 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

współfinansowanych z Europejskiego  

oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

§ 7 Rodzaj i wysokość nagród

1. W ramach konkursu przewidziana zost

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

przyznanie nagrody. 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

póz. zm.) 

§ 8 Ogłoszenie wy

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

efs.pl do dnia 03

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

§ 9 Sposób porozumiewania się Organizatora konkursu z uczestnikami

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres 

efs.pl  

do porozumiewania się jest: 

 
 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oznacza koszty z ocenianego opracowania,

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

 

§ 7 Rodzaj i wysokość nagród

1. W ramach konkursu przewidziana została następująca nagroda za najwyżej ocenioną pracę 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

 

8 Ogłoszenie wyników konkursu

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

03 luty 2013 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

 

się Organizatora konkursu z uczestnikami

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres 

do porozumiewania się jest: Elżbieta Araminowicz

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oznacza koszty z ocenianego opracowania, 

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach. 

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = P

§ 7 Rodzaj i wysokość nagród 

ała następująca nagroda za najwyżej ocenioną pracę 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

ników konkursu

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

 r. 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

się Organizatora konkursu z uczestnikami

Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres e-mail:  

Elżbieta Araminowicz

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel.
www.cke

oznacza najmniejsze koszty w porównywanych ofertach.  

Ostateczna liczba przyznanych punktów zostanie obliczona jako: P = Pw + P

 

ała następująca nagroda za najwyżej ocenioną pracę 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

ników konkursu 

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

się Organizatora konkursu z uczestnikami

 

Elżbieta Araminowicz 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ul. Lewartowskiego
tel./fax (022) 536
tel. (022) 536-65
www.cke-efs.pl 

+ Pf 

ała następująca nagroda za najwyżej ocenioną pracę 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, o których mowa 

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 19

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

się Organizatora konkursu z uczestnikami 

7 

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel./fax (022) 536-65-46 

65-31 
 

ała następująca nagroda za najwyżej ocenioną pracę 

, o których mowa 

przypadku, gdy Sąd Konkursowy uzna, że przedłożone na konkurs prace nie 

3. Od wypłaconej sumy Organizator konkursu potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

Informacja o nagrodzie zostanie opublikowana w serwisie informacyjnym projektu na 

2. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach konkursu. 

 

 

190 Warszawa 


