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Załącznik  nr 5  do zapytania ofertowego  nr   ZO - 31/17/JP   z dnia  18-08-2017 2017 r. 

 

 

Porozumienie 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych 

 

zawarte w Warszawie dnia                                roku pomiędzy:…………………………… 

 

reprezentowanym przez:…………………………………………………. 

 

a 

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą:                                  

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000144803, NIP 5250008057, REGON 000288366, 

zwanym w dalszej części porozumienia „Instytutem”, 

reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Janus Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

20. 12. 2016 r. o znaku: ORG – 079 – 184/16,  

 

o następującej treści: 

§1. 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy między stronami              

w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych: zajęć stażowych - na rzecz uczestników kursu 

…………………………………………………………………. okresie od dnia zawarcia 

porozumienia do dnia ……………….dla maksymalnie ………uczestników, w łącznym 

wymiarze maksymalnie ………. osobogodzin. 

 

§2. 

1. Zajęcia dydaktyczne dla uczestników kursu ……………………..realizowane będą przez 

pracowników …………………………………. w tym z Kliniki 

…………………………… 

2. Czynności uczestników kursu ………………………………………………...wykonywane 

podczas zajęć dydaktycznych obejmują samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Zajęcia dydaktyczne będą przebiegać zgodnie z harmonogramem zajęć oraz programem 

zajęć praktycznych przygotowanym przez Instytut,. Szczegółowy „Harmonogram zajęć” 

stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia. „Program zajęć praktycznych” stanowi  

Załącznik nr 2 do Porozumienia. 

3. Zajęcia dydaktyczne uczestników kursu ……………………………………..będą 

realizowane na podstawie skierowania wystawionego zbiorczo przez Instytut, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do Porozumienia, złożonego… u realizatora zajęć stażowych 

z ramienia, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. 

4. Warunkiem rozpoczęcia zajęć stażowych przez uczestników kursu 

…………………………………………………………………..jest indywidualne złożenie 

„Zobowiązania”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 oraz „Upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych”, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Porozumienia 
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u realizatora zajęć stażowych z ramienia…………….., najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. 

5. Do zajęć dydaktycznych uczestnicy kursu …………………………………………....będą 

dopuszczeni po odbyciu szkolenia BHP na terenie ………………. 

6. Na potrzeby realizacji zajęć stażowych dla uczestników kursu ………………..………….  

udostępni uczestnikom następujące jednostki: 

 

 

§3. 

W ramach realizacji niniejszego Porozumienia, Instytut zapewnia: 

a) nadzór nad aktualnością badań lekarskich uczestników kursu ………………………. 

b) zobowiązanie się uczestników kursu do zachowania godności pacjentów                                

i przestrzegania ich praw. 

 

§4. 

W ramach realizacji niniejszego Porozumienia …………zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia uczestnikom kursu odbycia zajęć dydaktycznych, 

b) umożliwienia uczestnikom kursu korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz 

pomieszczeń socjalnych (szatni). 

 

§5. 

1. Z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych Instytut zapłaci ………..wynagrodzenie w 

wysokości do …………zł. brutto (słownie: ………………………………… brutto). Stawka 

za osobogodzinę wynosi…….. W skład tej stawki wchodzi także kwota                     na 

wynagrodzenie dla opiekuna stażu. 

2. Rozliczenie i płatność, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktycznie 

zrealizowanych godzin. Planowany zakres rzeczowo-finansowy Porozumienia stanowi 

Załącznik nr 3 do Porozumienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych poszczególnych edycji kursów, nie później jednak niż do 30 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ukończono zajęcia dydaktyczne poszczególnych 

edycji kursów na podstawie faktur wystawianych przez …….............. 

4. Faktury, o których mowa w ust. 3, będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania 

przez Instytut, przelewem na rachunek bankowy ………. o numerze: …….. 

 

§6. 

1. ………. i COI współpracują na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu                   

w zakresie kształcenia na rzecz uczestników kursu ……………………………………. 

sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją planu dydaktycznego zajęć. 

2. W celu realizacji zajęć dydaktycznych …………. zapewni opiekunów staży będących 

merytorycznymi pracownikami placówki stażowej. „Zakres uprawnień i obowiązków opiekuna 

stażu” stanowi Załącznik nr 7 do Porozumienia. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Porozumienia  

z ramienia ……….. jest: Pani …………………………………………………………….. 

z ramienia Instytutu jest: Pani……………………………………………………………... 

4. Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wyrządzone przez 

siebie przy wykonywaniu zadań dydaktycznych. Instytut zobowiązany jest do zapewnienia 

ubezpieczenia uczestników kursu w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz NW 

biorących udział w zajęciach na terenie ………... 

5. Instytut zapewnia, że uczestnicy kursu …………………………………………….posiadają 

aktualne prawo wykonywania zawodu i zobowiązuje się do ich okazania na żądanie osoby 
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odpowiedzialnej za realizację Porozumienia z ramienia ……... 

6. Odpowiedzialność uczestnika stwierdzona będzie na podstawie protokolarnego stwierdzenia 

zaistnienia szkody i wskazania winy, podpisanego odpowiednio przez obie strony. 

 

§7. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia zawarcia porozumienia do 31.07.2018 r. 

2. Instytut uprawniony będzie do rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym                   

w przypadku rażącego naruszenia umowy, w tym w szczególności: niewywiązywania się 

przez …………….z obowiązków określonych w § 3, § 4, § 6 ust.1,2,3 § 7 ust. 1 niniejszego 

Porozumienia. 

§8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron 

 

 

 

 

 

Instytut      Przedstawiciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Harmonogram zajęć 

Załącznik nr 2 – Program zajęć praktycznych 

Załącznik nr 3 – Planowany zakres rzeczowo - finansowy 

Załącznik nr 4 - Skierowanie 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie 

Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 7 – Zakres uprawnień i obowiązków opiekuna stażu 


