
REGULAMIN  
UCZESTNICTWA W KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO COLLEGIUM MEDICUM 
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
§1 

1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i odbywania kursów dokształcających                  
z zakresu pielęgniarstwa/położnictwa prowadzonych przez Medyczne Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - Ośrodek ds. kształcenia 
podyplomowego na WNZ UJCM.  

2. Regulamin kierowany jest do osób uczestniczących w kursach dokształcających. 
3. Celem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w kursach dokształcających oraz 

uregulowanie praw i obowiązków uczestników. 
4. Organizatorem kursów dokształcających jest Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - 
Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na WNZ UJCM Kraków, ul. Radziwiłłowska 4, 
dalej: „MCKP CM”. 

5. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w kursie dokształcającym 
i obowiązuje wszystkich uczestników. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na kurs 
dokształcający jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
a także zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich 
innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a MCKP CM. 

6. MCKP CM oświadcza, że będzie organizował seminaria zgodnie z:  
- Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,  
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
- programami kształcenia opracowanymi przez Organizatora. 

7. MCKP CM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie kształcenia kursu 
dokształcającego, terminu kursu dokształcającego lub odwołania z przyczyn 
niezależnych od MCKP CM, fakt ten nie będzie stanowił podstawy do kierowania 
jakichkolwiek roszczeń finansowych względem MCKP CM.  

8. Program kształcenia kursu dokształcającego jest opracowany przez organizatora                 
i zostanie zamieszczony na stronie internetowej MCKP CM i w Systemie 
Monitorowania Kształcenia. 

9. Kursy dokształcające mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.  

 
 

§2 
1. W kursach dokształcających mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.  
2. Liczba miejsc na kursie dokształcającym jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje 

kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków uczestnictwa. 
3. Wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie dokształcającym będzie zamieszczona 

na stronie MCKP CM. 
4. Koszty dojazdu oraz pobytu (noclegi, wyżywienie) uczestnicy kursu dokształcającego 

pokrywają we własnym zakresie. 



5. Warunkiem uczestnictwa w kursie dokształcającym jest: 
1) posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,  
2) złożenie wniosku o zakwalifikowanie do kursu dokształcający w systemie SMK                     

w terminie wyznaczonym przez MCKP CM na stornie internetowej MCKP CM, 
3) jednoczesne zgłoszenie uczestnictwa w kursie dokształcającym przez formularz 

zgłoszeniowy online wskazany na stronie internetowej MCKP CM,  
4) uiszczenie opłaty za udział w kursie dokształcającym w wysokości i terminie 

wskazanych na stronie MCKP CM na konto bankowe: Ośrodek ds. kształcenia 
podyplomowego ma Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 
Kraków, nr konta bankowego: 18 1240 6292 1111 0011 1102 7993 o tytule 
przelewu: imię i nazwisko uczestnika, data kursu 

6. Brak wpłaty we wskazanym terminie stanowi podstawę do anulowania zgłoszenia 
uczestnictwa. 

7. Zakwalifikowanie do odbycia kursu dokształcającego następuje po zweryfikowaniu 
spełnienia przez uczestnika warunków uczestnictwa w kursie o czym uczestnicy 
zostaną poinformowani za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia oraz w 
drodze wiadomości e-mail.   

8. W celu otrzymania faktury konieczne jest uzupełnienie danych w formularzu 
zgłoszeniowym. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy 
wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa w kursie dokształcającym. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie dokształcającym po dokonaniu wpłaty 
uczestnik zobowiązany jest do poinformowania MCKP CM o rezygnacji na piśmie lub 
na adres mailowy: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl. 

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed datą rozpoczęcia kursu dokształcającego 
wpłacona opłata podlega zwrotowi w całości. 

11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w trakcie realizacji kursu dokształcającego 
wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. 

12. W przypadku odwołania kursu dokształcającego przez MCKP CM spowodowanym m.in.  
nieuzyskaniem minimalnej wymaganej liczby uczestników, opłata za kurs 
dokształcający podlega zwrotowi w całości. 
 

 
§4 

1. Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki i położnej.  

2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: 
1) uiszczenia opłaty związanej z realizacją kursu dokształcającego  
2) odbycia kursu dokształcającego zgodnie z programem kształcenia w miejscu                  

i czasie, wskazanym w programie zajęć,  
3) dbania o powierzony sprzęt, materiały i inne wyposażenie,  
4) przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w danej 

placówce,  
5) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw 

nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu dokształcającego 
6) obecności na wszystkich zajęciach kursu dokształcającego (100% obecność na 

zajęciach jest jednym z elementów warunkujących otrzymanie zaświadczenia) 

mailto:podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl


3. Uczestnictwo w kursie dokształcającym zostanie potwierdzone zaświadczeniem                            
o ukończeniu kursu dokształcającego.   

4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest: 
1) obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w programie kształcenia 

kursu dokształcającego, 
2) uzyskanie zaliczenia zgodnie z programem kształcenia kursu dokształcającego. 

 
§5 

1. MCKP CM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione bądź w inny sposób utracone podczas kursu 
dokształcającego. 

2. MCKP CM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 
działania związane z kursem dokształcającym, jak również w miejscach 
zakwaterowania. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania 
5. MCKP CM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

 
 


