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UMOWA 

na realizację szkolenia w ramach projektu pn.: 
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek/ pielęgniarzy i 

położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju” poprzez kształcenie 
podyplomowe organizowane przez Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie - współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
 

zawarta w Warszawie w dniu …………….roku ……… 
pomiędzy  
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-034 
Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366,  
 
reprezentowanym przez  
 
………………………………………………………………..  
zwanym dalej Organizatorem kursu, 
a  
Panem/Panią …………………………………………………. 
zam. ul. ………………………………………………………... 
nr PESEL: …………………………………………………….. 
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem kursu  
 

§ l 
 

1. Organizator zorganizuje kurs w zakresie ……………………………………………………………. w ramach 
projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek/pielęgniarzy i 
położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.05.04.-00-00-
0033/15-00, zawartej przez Organizatora kursu ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.  

 
1. Uczestnik oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza o numerze 

……………………………, wydanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w dniu 
……………………………, jest czynny zawodowo, posiada wymagany staż zawodowy i kwalifikuje się 
do udziału w kursie, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy. 
 

2. Organizator kursu zobowiązuje się do przeszkolenia Uczestnika kursu z zakresu wskazanego w 
ustępie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z Harmonogramem szkolenia, stanowiącym Załącznik nr 2 
do umowy. 

 
3.  Ilekroć w umowie mowa jest o „szkoleniu” rozumie się przez to kurs, o którym mowa w ustępie 1 

niniejszego paragrafu. 
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§ 2 

 
1. W ramach szkolenia Uczestnik kursu zobowiązany jest do zdobywania wiedzy teoretycznej i nabywania 
umiejętności praktycznych w formach przewidzianych w przepisach prawa i Harmonogramie szkolenia 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 
 
2. Organizator kursu ustala zgodnie z Harmonogramem szkolenia szczegółowy plan zajęć, w tym określa 
miejsca i terminy odbywania szkolenia. 
 
3. Uczestnik kursu będzie wykonywał czynności w ramach szkolenia z należytą starannością, zgodnie w 
etyką zawodową i zasadami aktualnej wiedzy medycznej. 

 

4. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 

5. Uczestnik kursu zobowiązuje się realizować szkolenie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
szkoleniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i noclegu 
Uczestników stanowiący Załącznik nr 5 ( jeśli dotyczy). 
 
6. Przez cały okres odbywania szkolenia, Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych 
przepisów Organizatora kursu i Jednostek Organizacyjnych, na terenie których realizowane będzie szkolenie, 
zasad zależności służbowej oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów. 

 

7. W terminie 4 tygodni od zakończenia kursu, Uczestnik kursu zobowiązany będzie do przekazania 
Organizatorowi kursu informacji dotyczącej jego sytuacji, zgodnie z zakresem danych określonych w 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, dołączonych do Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w szkoleniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 3 

 
1. Organizator kursu jako administrator danych powierza Uczestnikowi kursu w trybie art. 31 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) przetwarzanie danych 
osobowych pacjentów w zakresie i celu związanym z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. W celu wykonania niniejszej umowy, Organizator kursu powierza Uczestnikowi kursu następujące rodzaje 
danych osób wskazanych w ust. 1: imię; nazwisko; data urodzenia; adres zamieszkania; PESEL; inne dane 
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Uczestnik kursu zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ustawy.  

4. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Uczestnika kursu, Organizator kursu będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim lub też poniesie inne sankcje określone 
przez przepisy prawa, to Uczestnik kursu będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi kursu stosowne 
odszkodowanie rekompensujące poniesioną szkodę. 
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5. Z chwilą wygaśnięcia lub w przypadku rozwiązania umowy łączącej strony Uczestnik kursu jest 
zobowiązany niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych osobowych, zwrócić niezwłocznie wszystkie 
powierzone dane osobowe, a wszelkie posiadane kopie w których zawarte są dane osobowe bez względu na 
rodzaj nośnika, zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie bądź wykorzystanie przez Uczestnika 
kursu lub osoby trzecie. 
 
6. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora kursu swoich danych osobowych w 
celu realizacji niniejszej umowy, w tym do dalszego powierzania tych danych Jednostkom Organizacyjnym, w 
których będzie prowadzone szkolenie oraz innym podmiotom współpracującym przy realizacji szkoleń. 
Organizator kursu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika kursu, w tym przy dalszym 
powierzaniu danych osobowych ochrony tych danych w stopniu nie mniejszym niż określony w ust. 3 – ust. 5 
niniejszego paragrafu.  
 

§ 4 
 

1. Uczestnik kursu oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej /OC/ z tytułu udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków /NW/ i zobowiązuje się do 
utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały okres szkolenia. 

 

2. Polisy, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i nr 4 do umowy. 

 

3. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadku, w wyniku którego Uczestnik 
kursu doznał uszczerbku na zdrowiu, chyba, że wypadek został zawiniony przez Organizatora kursu.  

 

4. Uczestnik kursu, przed rozpoczęciem szkolenia, jest zobowiązany wykonać na własny koszt wszelkie 
wymagane badania lekarskie umożliwiające dopuszczenie do udziału w szkoleniu i szczepienia przeciwko 
WZW typu B oraz przedstawić aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
szkoleniu wraz z potwierdzeniem odbycia szczepienia p-ko WZW typu B.  

 

5. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów badań i leczenia w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej 
powstałych u Uczestnika kursu w wyniku kontaktu z materiałem biologicznie czynnym, co Uczestnik kursu 
niniejszym akceptuje. 

 
§ 5 

 
1. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom i osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. 

 

2. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora kursu w 
związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. 
 

§ 6  
 

1. Organizatorowi kursu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a. nie realizowania programu szkolenia przez Uczestnika kursu zgodnie z Harmonogramem szkolenia i 
szczegółowym planem zajęć, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

b. naruszania przepisów wewnętrznych Organizatora kursu i Jednostek Organizacyjnych, na terenie 
których realizowane będzie szkolenie; 

c. naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz z niniejszej umowy; 
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2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy przy czym nie później niż na 7 dni przed 
terminem rozpoczęcia kursu, zgodnie z Harmonogramem szkolenia i szczegółowym planem zajęć, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 umowy. 
 
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika kursu, poniżej 7 dni przed 
terminem rozpoczęcia kursu, Uczestnik kursu zwróci Organizatorowi w całości dotychczas poniesione przez 
Organizatora kursu koszty związane z organizacją szkolenia, a także pokryje dokonany przez Organizatora 
szkolenia zwrot dotacji otrzymanej w ramach Programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Zwrot nastąpi 
na wskazany przez Organizatora kursu rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy, 
zaś w przypadku opóźnienia w zwrocie Uczestnik kursu pokryje również odsetki ustawowe za opóźnienie w 
zapłacie.  
 

§ 7  
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeks cywilny. 
 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo według miejsca siedziby Organizatora kursu. 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu 
Załącznik nr 2 – Harmonogram szkolenia 
Załącznik nr 3 – Polisa OC  
Załącznik nr 4 – Polisa NNW 
Załącznik nr 5 – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegu uczestników 
 
 
 
 
 
.............................................. 
Organizator kursu 

......................................... 
Uczestnik kursu 

 
 
 
 
 
 
 

 


