
 

 

 

„Wykwalifikowany ratownik medyczny 
nr 

 
zawarta w Katowicach w dniu ……………………………..pomiędzy:
 
RescuePro S.C. z siedzibą w Gdyni 81-586 
reprezentowana przez: 
Pana Marka Dąbrowskiego - wspólnika na podstawie Pełnomocnictwa 
zwanego w dalszej części umowy „Beneficjentem
 
a  
………………………………………………………………
 
zamieszkałym/ą w …………………………………………………przy ul. …
 
PESEL……………………………………… 
 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Uczestnikiem projektu”
 
 

 

1. Projekt  „Wykwalifikowany ratownik medyczny 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: 

obszaru zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Program 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014

2. Projekt realizowany jest przez RescuePro S.C. (Lider partnerstwa) 

z Easyrescue Wojciech Wieczorek (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

0100/16-00/3144/2017/274 z dnia 6.06.

Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

 

1. Uczestnik projektu zobligowany jest do 

 BLS (Podstawowe czynności resuscytacyjne)

terminie ………………. 

 Kurs ACLS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych)

terminie …………………. 

 Kurs PALS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci)

terminie……………….. 

2. Na zakończenie każdego z kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

nadającym kwalifikacje przez American Heart Association (dalej AHA) tj. 

Kardiologiczne. 

 

 

UMOWA SZKOLENIOWA  nr 
Wykwalifikowany ratownik medyczny - kursy certyfikowane BLS, ACLS i PALS

nr POWR.05.04.00-00-0100/16 

w dniu ……………………………..pomiędzy: 

586 przy ul. Strzelców 40/24, NIP 5862280810, REGON 221813901

wspólnika na podstawie Pełnomocnictwa  
„Beneficjentem”  

………………………………………. 

……………………………………przy ul. …………………………………………kod pocztowy………………….

Uczestnikiem projektu” 

§ 1 
Informacje ogólne 

„Wykwalifikowany ratownik medyczny - kursy certyfikowane BLS, ACLS i PALS”

o Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: 

obszaru zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Program 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

RescuePro S.C. (Lider partnerstwa) zwanego dalej Beneficjentem  w partnerstwie 

z Easyrescue Wojciech Wieczorek (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

6.06.2017 r. zawartej z Ministerstwem Zdrowia -

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

§ 2 
Formy wsparcia w projekcie 

projektu zobligowany jest do wzięcia udziału w kursach: 

BLS (Podstawowe czynności resuscytacyjne) w wymiarze 8 j.l. (jeden dzień szkoleniowy)

Kurs ACLS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych) w wymiarze 24 

Kurs PALS (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci) w wymiarze 24 j.

kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

American Heart Association (dalej AHA) tj. Amerykańskie

 

kursy certyfikowane BLS, ACLS i PALS”  

NIP 5862280810, REGON 221813901 

……………kod pocztowy…………………., 

kursy certyfikowane BLS, ACLS i PALS” finansowany jest ze 

o Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Program 

zwanego dalej Beneficjentem  w partnerstwie 

z Easyrescue Wojciech Wieczorek (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-

- Instytucją Pośredniczącą dla 

(jeden dzień szkoleniowy) z egzaminem w 

 j.l. (dwa dni szkoleniowe) w 

j.l. (dwa dni szkoleniowe) w 

kursów uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w egzaminie końcowym 

Amerykańskie Towarzystwo 



 

 

 

 

 
 

Warunki udziału w formach wsparcia w ramach projektu
 
1. Uczestnik projektu zobligowany jest do:
a) udziału we wszystkich ćwiczeniach w ramach poszczególnych kursów

zawodowych w ramach danego kursu,
b) każdorazowo potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymania m.in. materiałów 

szkoleniowych oraz poczęstunku, 
c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach

Beneficjenta, 
d) przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w 
e) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie 

trwania projektu i po jego zakończeniu
f) informowania o ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie 

szkoleniowej, 
g) przestrzegania zapisów umowy szkoleniowej.
2. Uczestnik projektu winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania projektu ze względu na 

organizację terminów kursów, które mogą ulec zmianie, do czego Beneficjent 
3. W przypadku zmiany terminu realizacji kursu lub egzaminu uczestnik projektu zostanie o tym fakcie 

poinformowany bez zbędnej zwłoki. 
4. W przypadku nieobecności spowodowanej cho

zaświadczenie lekarskie wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona i 
dniu szkoleniowym w innym terminie.

5. W przypadku istotnych zdarzeń losowych lub długotrwałej 
uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie
rezygnacji z udziału w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie prawo do oceny istnienia 
mowa, uzasadniających rezygnację uczestnika p

6. Jeżeli uczestnik projektu z własnej w
kursów, w których brał udział, Beneficjent może wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą
pełnych kosztów poniesionych za udział w projekcie na drodze sądowej. 

7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego  wykorzystania przez Beneficjenta wizerunku, 
nagrania do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) p
zostało wykonane w trakcie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku braku zgody 
uczestnik projektu złoży stosowne oświadczenie na piśmie. 

8. Informacje o projekcie, w tym m.in. aktualny harmonogram
partnerów tj. www.rescuepro.pl oraz

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach rażącego 
naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego
uczestnika projektu, trenera, egzaminatora
wandalizmu oraz zachowania utrudniającego udział w formach wspa
wywiązywania się z warunków niniejszej

10. W przypadku udziału w kursach 
usprawnień niezbędnych do uczestnictwa w przewidzianych w projekcie fo
Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

11. Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia:
a) wykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce real
b) specjalistyczny sprzęt ratowniczy do realizacji ćwiczeń

 

§ 3 
Warunki udziału w formach wsparcia w ramach projektu 

ik projektu zobligowany jest do: 
w ramach poszczególnych kursów, co stanowi warunek uzyskania kwalifikacji 

danego kursu, 
potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymania m.in. materiałów 

regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach

ia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie kursów
wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie 
trwania projektu i po jego zakończeniu, 

ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie 

umowy szkoleniowej. 
winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania projektu ze względu na 

inów kursów, które mogą ulec zmianie, do czego Beneficjent zastrzega sobie prawo.
W przypadku zmiany terminu realizacji kursu lub egzaminu uczestnik projektu zostanie o tym fakcie 
poinformowany bez zbędnej zwłoki.  

nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć 
zaświadczenie lekarskie wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona i uczestnik może odrobić udział w danym 
dniu szkoleniowym w innym terminie. 
W przypadku istotnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby, co wymaga udokumentowania
uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie uczestnik projektu składa pisemne oświadczenie o 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do oceny istnienia 
uzasadniających rezygnację uczestnika projektu. 

Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy kursów i nie przystąpi do egzaminów
Beneficjent może wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą
za udział w projekcie na drodze sądowej.  

Uczestnik projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego  wykorzystania przez Beneficjenta wizerunku, 
nagrania do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie 
zostało wykonane w trakcie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku braku zgody 
uczestnik projektu złoży stosowne oświadczenie na piśmie.  

w tym m.in. aktualny harmonogram kursów dostępny będzie 
oraz www.easyrescue.pl. 

sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach rażącego 
u organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego

uczestnika projektu, trenera, egzaminatora, pracownika Beneficjenta, udowodnionego aktu kradzieży lub 
wandalizmu oraz zachowania utrudniającego udział w formach wsparcia innym uczestnikom projektu oraz nie 

warunków niniejszej umowy.  
 osoby z niepełnosprawnościami Beneficjent ustali zakres dodatkowych 

uczestnictwa w przewidzianych w projekcie formach wsparcia i za porozumieniem z 
Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. 
Beneficjent zapewni podczas realizacji form wsparcia: 

ykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce real
specjalistyczny sprzęt ratowniczy do realizacji ćwiczeń 

 

 

co stanowi warunek uzyskania kwalifikacji 

potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w zajęciach, w tym otrzymania m.in. materiałów 

regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez 

kursów, w których brał udział, 
wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie 

ewentualnych zmianach danych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie 

winien być dyspozycyjny pod względem czasowym na okres trwania projektu ze względu na 
zastrzega sobie prawo. 

W przypadku zmiany terminu realizacji kursu lub egzaminu uczestnik projektu zostanie o tym fakcie 

robą uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć 
uczestnik może odrobić udział w danym 

co wymaga udokumentowania,  
składa pisemne oświadczenie o 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których 

rsów i nie przystąpi do egzaminów końcowych w ramach 
Beneficjent może wystąpić za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą o zwrot 

Uczestnik projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego  wykorzystania przez Beneficjenta wizerunku, 
od warunkiem, że fotografia, nagranie 

zostało wykonane w trakcie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku braku zgody 

dostępny będzie stronach internetowych 

sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu, w przypadkach rażącego 
u organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

, udowodnionego aktu kradzieży lub 
rcia innym uczestnikom projektu oraz nie 

z niepełnosprawnościami Beneficjent ustali zakres dodatkowych 
rmach wsparcia i za porozumieniem z 

Instytucją Pośredniczącą dokona wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.  

ykwalifikowaną kadrę trenerską o udokumentowanym doświadczeniu w tematyce realizowanych kursów, 



 

 

 

c) licencjonowane materiały szkoleniowe,
d) poczęstunek tj. obiad i przerwy kawowe
e)  zaświadczenie o ukończeniu kursu/kursów, w których uczestnik brał udział,
f) certyfikat uzyskania kwalifikacji w przypadku pozytywnego wyniku 
12. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania informacji o 

4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych wskazanych prze
zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania.

 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie s
3. Umowa obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu do zakończenia 

projektowego. 
4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
5. Umowa wchodzi w życie  z dniem  po
6. Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 

      Beneficjent:                                           

.......................................................................                
              (podpis osoby  reprezentującej  i pieczęć firmy)                                    
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 
Załącznik nr 2: Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce OW NFZ
Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu
 

 

materiały szkoleniowe, 
przerwy kawowe, 

kursu/kursów, w których uczestnik brał udział, 
acji w przypadku pozytywnego wyniku egzaminów końcowych

ę do przekazania informacji o sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 
4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych wskazanych prze
zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
jszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta
cały okres realizacji Projektu do zakończenia udziału w ostatniej formie

Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
podpisania. 

została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

                                                                           Uczestnik proje
 
 
 
 

.......................................................................                      .………………………………
(podpis osoby  reprezentującej  i pieczęć firmy)                                         (podpis uczestnika projektu)

zatrudnieniu w placówce OW NFZ 
Oświadczenie uczestnika projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

 

egzaminów końcowych.  
sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 

4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych wskazanych przez Beneficjenta 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
siedziby Beneficjenta. 

udziału w ostatniej formie wsparcia 

Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

egzemplarzach, po jednym dla 

Uczestnik projektu: 

.………………………………………………..… 
(podpis uczestnika projektu) 

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 


