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Wzór umowy o warunkach odpłatności za szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

Umowa nr ……..
o warunkach odpłatności za szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w trybie dofinansowania
Ministra Zdrowia
zawarta w dniu……………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury
61, 02-091Warszawa, reprezentowanym, na podstawie pełnomocnictwa, przez:
dr hab. n med. Zdzisława Wójcika – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego,
zwanym dalej „Uczelnią”
a
Panem/Panią
…………................................................................................................................,
zamieszkałym/ą w ......................................................... ul. ………….......................................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ......................................
nr PESEL………………….nr karty specjalizacyjnej………………..
posiadającym/ą adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa........................................................, zwane
dalej „specjalizacją”, prowadzoną przez Uczelnię.
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania specjalizacji od……….…do…………..
§ 2.
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa ......................................., w oparciu o program specjalizacji
zatwierdzony Decyzją nr …… wydaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, i trwającą od……..…….do………….(tj.
trzy semestry).
2. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
prowadzonych zajęć, zgodnie z wymogami Programu Szczegółowego Szkolenia
Specjalizacyjnego zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
2) placówek szkolenia praktycznego, sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego
do prawidłowej realizacji programu specjalizacji;
3) obsługi administracyjno-technicznej specjalizacji, zgodnie ze szczegółowymi
zasadami organizowania i prowadzenia specjalizacji;
4) możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu bibliotecznoinformacyjnego WUM, na zasadach określonych w Uczelni.
§ 3.
Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Szkolenia
Specjalizacyjnego dostępnego na stronie internetowej WUM i zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień. Regulamin Szkolenia Specjalizacyjnego jest
integralną częścią umowy i stanowi załącznik do umowy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia i zaliczania zajęć oraz egzaminów
przewidzianych w programie specjalizacji.
3. Opłata za specjalizację uczestnika została pokryta z dofinansowania ze środków
publicznych z budżetu Ministra Zdrowia przeznaczonych na przedmiotowy cel.
§ 4.
Terminy i warunki obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania specjalizacji, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej
Umowy.
2. Niniejsza Umowa wygasa przed upływem określonego terminu w przypadku:
1) skreślenia Uczestnika z listy Uczestników specjalizacji,
2) zmiany formy specjalizacji, z którą łączy się brak obowiązku uiszczenia opłat na
mocy przepisów wewnętrznych Uczelni,
3) likwidacji Uczelni albo utraty uprawnień do prowadzenia specjalizacji wybranej
przez Uczestnika, określonych niniejszą Umową, przy czym Uczelnia dołoży
wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości ukończenia specjalizacji przez
Uczestnika na innej uczelni na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy
warunkach.
4) W razie, gdy Uczestnik:
1) złoży na piśmie rezygnację z odbywania specjalizacji wraz z prośbą o zwrot
opłaty przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych lub nie przystąpi do
specjalizacji – opłata podlega zwrotowi w całości,
2) złoży na piśmie rezygnację z odbywania specjalizacji wraz z prośbą o zwrot
części opłaty w trakcie trwania specjalizacji lub zostanie skreślony ze specjalizacji
– opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin objętych
programem przypadających na okres trwania umowy w stosunku do ogólnej liczby
godzin dydaktycznych wynikających z programu specjalizacji dla jednego
Uczestnika i opłaty za szkolenie.
5) Za datę rozwiązania umowy przyjmuje się datę wpływu do WUM pisma o
rezygnacji lub wydania decyzji o skreśleniu ze specjalizacji.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem Szkolenia
Specjalizacyjnego zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Uczestnik
……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Uczelnia
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, pieczęć służbowa)

