
Regulamin szkoleń z zakresu edukacji medycznej dla położnych oraz innych osób

wykonujących samodzielne zawody medyczne lub zawody mające zastosowanie

w medycynie

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług 

Szkoleniowych,  warunki  zawierania  Umów,  a  także  tryb  postępowania reklamacyjnego. 

2.Organizatorem  Usług  Szkoleniowych  jest 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnicza

ul. 11 Listopada 19, 73-110 Stargard

NIP 928-138-33-38

&2

Definicje

1. Usługi  Szkoleniowe/Szkolenia/Warsztaty z zakresu edukacji medycznej – ogół  działań

związanych   z   przygotowaniem  i   przeprowadzeniem   Szkolenia.  Szkolenia  są

przeprowadzane w formie stacjonarnej lub  on - line. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  poszczególnych  Szkoleń  są  dostępne  na  stronnie

www.porody-domowe.pl  w  zakładce  Szkolenia  lub  bezpośrednio  u  Organizatora  pod

numerem telefonu 608-613-547

Zasady szkoleń stacjonarnych:

 godzina szkoleniowa/lekcyjna = 45 min zegarowych 

 dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych 

 dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy 15 min i jedną dłuższą przerwę -

60 min

 łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych 

 jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 3 następujące po sobie dni szkoleniowe

Zasady szkoleń on - line:

 godzina  szkoleniowa/lekcyjna  =  45  min zegarowych lub dłużej w zależności ram

czasowych szkolenia jakie  Uczestnik  powinien poświęcić na przyswojenie fragmentu

wiedzy

2.  Zamawiający  -  pełnoletnia  osoba   fizyczna   lub  osoba  prawna  która  złożyła

zapotrzebowanie na szkolenie w postaci formularza zgłoszenia. 

3. Uczestnik - uczestniczący w szkoleniu: 



Zamawiający  będący   pełnoletnią  osobą  fizyczną  lub  osoba  fizyczna  zgłoszona  przez

Zamawiającego będącego osobą prawną.

4. Umowa o  świadczenie  Usług  Szkoleniowych  (Umowa) - umowa  cywilno - prawna,

której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej. 

&3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy on - line

Warunkiem  korzystania   przez  Zamawiającego  i    Uczestnika  ze  szkoleń  on-  line   jest

posiadanie urządzenia (komputer,  tablet,  telefon)  podłączonego do Internetu wraz z jedną

z przeglądarek  internetowych:   Internet   Explorer,   Google   Chrome lubMozilla  FireFox.

Zaleca  się  używanie  najnowszych  wersji  przeglądarek  internetowych  dostępnych

na urządzeniach.

§4

Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

1.  Umowa  o  świadczenie  Usług  Szkoleniowych  zostaje  zawarta  po  zaakceptowaniu

niniejszego  Regulaminu  przez  Zamawiającego  oraz  po   mailowym  zaakceptowaniu

zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.

2.  Organizatorowi   za   przeprowadzenie   Szkolenia  przysługuje  wynagrodzenie   zgodnie

z aktualnym cennikiem Szkoleń stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Do ceny netto nie jest  doliczany    podatek  VAT

ze względu na przedmiotowe zwolnienie.

4. Cena  szkolenia  nie  obejmuje  zakwaterowania  i  kosztów  dojazdu  Uczestnika  na 

szkolenie. 

5. Wynagrodzenie  za  Szkolenie  Zamawiający  powinien  uregulować 

w  następujący sposób:

 osoby fizyczne, przed Szkoleniem - płatność na wskazany numer konta,

 osoby prawne, po Szkoleniu -na podstawie przesłanej faktury przelewowej.

Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury. 

§ 5

Zobowiązania Stron

1.Do obowiązków Organizatora należy:

a)  przeprowadzenie   na   rzecz   Zamawiającego   Szkolenia   w   zakresie   określonym

w formularzu zgłoszeniowym 

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;

c) przygotowanie programu Szkolenia,

d) przygotowanie harmonogramu Szkolenia,



e) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia, (chyba,

że Zamawiający  zadecyduje  inaczej i wskaże Organizatorowi miejsce Szkolenia).

Zapewnienie  pomieszczeń   oznacza  przygotowanie  przestrzeni  dla  każdego  uczestnika

(w zależności od liczebności grup), i    wymiany    powietrza.    Uczestnik ma  stały  dostęp

do zaplecza  sanitarnego. W zależności od zajęć Uczestnik ma zapewnione krzesło. Sale są

wyposażone  w  sprzęt  audiowizualny  i  inne  pomoce  wymagane  charakterem   wybranego

szkolenia   (tablice,   flipchart,   sprzęt  multimedialny  -  projektor,  komputer,  worki  sako,

materace),

f) dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych,

g) przeprowadzenie ewaluacji szkolenie wśród Uczestników Szkolenia,

h)  wystawienia   Uczestnikowi   (pod   warunkiem   faktycznego   udziału   w   zajęciach)

imiennego  certyfikatu i/lub zaświadczenia  potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz

zdobyte kwalifikacje i liczbę godzin szkoleniowych,

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

a)  uczestniczyć  w  Szkoleniu,  przestrzegając  punktualności  i  stosując  się  do  poleceń

Organizatora i trenerów,

b)  zapłacić   Organizatorowi   za   Usługę   Szkoleniową  cenę  wskazaną  w  formularzu

zgłoszenia na Szkolenie oraz w niniejszym Regulaminie,

c) Uczestnik będący osobą prawną w razie rezygnacji  z kursu w terminie krótszym niż 7

(słownie:   siedem)  dni   roboczych   przed   rozpoczęciem   kursu   zobowiązany   jest

do wniesienia  opłaty  manipulacyjnej  w wysokości  50% ceny szkolenia.  W przypadku nie

zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 (słownie: jeden) pełny dzień

Uczestnik zobowiązany jest  pokryć całość kosztów szkolenia.  Organizator  może  zwolnić

z tego  obowiązku  jeżeli  Zamawiający  usprawiedliwi  swoją  nieobecność.  Za  nieobecność

usprawiedliwioną  uznaje  się  udokumentowaną  zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne

nie dające się przewidzieć przypadki losowe. Wyznaczenie innych zajęć (np. przydział pracy,

delegacja)  lub  urlop  Uczestnika  w  trakcie  jego  trwania  nie  zalicza  się  do  kategorii

nieobecności usprawiedliwionej.

3. Organizator   zastrzega   sobie możliwość  zmiany  terminu  Szkolenia   w   terminie

krótszym  niż  5  (słownie:  pięć)   dni  roboczych  przed  dniem  rozpoczęcia  w  sytuacji

wystąpienia  poważnych  problemów  natury  organizacyjnej  i/lub  technicznej,  które

uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie

jego   terminu  czy  też  miejsca  zostanie  przesłana  Uczestnikowi  w  drodze  wiadomości

elektronicznej  na  adres  wskazany  przez  Uczestnika  w  zgłoszeniu  udziału  Uczestnika

niezwłocznie  po  zaistnieniu  takiej  sytuacji.  W   przypadkach   wskazanych  powyżej



Zamawiający  może  zrezygnować  z  udziału  w  Szkoleniu  bez  obowiązku zapłaty kwoty

odpowiadającej  Całkowitemu  Kosztowi  Szkolenia.  O  swojej  rezygnacji  z  powodów

wskazanych   powyżej   Zamawiający   zobowiązany   jest   poinformować  Organizatora

szkolenia   nie   później   niż   1   (słownie:   jeden)   dzień  od    momentu  otrzymania  od

Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

1.  Każdy   Zamawiający   ma   prawo   do   składania   reklamacji   dotyczących   Usług

Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia. 

2.  Reklamacje   Usług   Szkoleniowych   należy   zgłaszać   w   formie   pisemnej   listem

poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 1 pkt.2.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,

b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego (przedmiot reklamacji - nazwa usługi, termin

i miejsce realizacji itp.),

d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,

e) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora. 

4.  Zgłoszona  reklamacja  zostanie  rozpatrzona  nie  później  niż  w  ciągu  czternastu  dni

roboczych  liczonych  od  momentu  otrzymania  przez  Organizatora  zgłoszenia,

a w przypadkach   wymagających   dodatkowych   czynności   wyjaśniających   czas

rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez  rozpatrzenia, 

jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 6 pkt   1

lub  jeśli  wynikać  będzie  ona  z  nieznajomości  postanowień  niniejszego Regulaminu. 

§ 7

Majątkowe Prawa Autorskie

1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą 

ich przekazania z zastrzeżeniem § 7pkt 2.

2. Przeniesienie  własności  egzemplarza  materiałów  szkoleniowych  nie  powoduje przejścia

autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych. 

3.  Treść  materiałów  szkoleniowych  jest  chroniona  prawami  autorskimi  (Ustawa  z  dn.

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904

z  póź.  Zm.)),  a  ich  reprodukowanie,  rozpowszechnianie,   modyfikowanie, tłumaczenie na

języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 



4.Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można

przechowywać   oraz   drukować   wyłącznie   na   użytek   prywatny   i   w   celach

niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 

5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób

trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

§ 8

Ochrona danych

osobowych

1.W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133

poz.  883),  składając  formularz  zgłoszenia  na  Szkolenie  Zamawiający  wyraża  zgodę

na  umieszczenie  swoich  danych  osobowych  w  bazie  Organizatora.   Dane  osobowe

przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie

danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do

zrealizowania zamówionej Usługi Szkoleniowej. 

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

3.  Zamawiającemu przysługuje   prawo  wglądu  do  swoich   danych,   ich  poprawiania

i uzupełniania. 

§ 9

Prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu

1. Osoba/Uczestnik, która opłaciła szkolenie, ale z przyczyn dla niej istotnych nie może wziąć

udziału w szkoleniu, ma prawo do odstąpienia od udziału w szkoleniu.

2. Jeżeli  rezygnacja  z  udziału  w szkoleniu  nastąpi  w terminie  krótszym niż  14  dni  do daty  

rozpoczęcia szkolenia, opłata   nie zostanie wpłacającemu zwrócona  .  

3. Jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi w terminie między jeden miesiąc (1miesiąc)

do  14 dni do daty rozpoczęcia szkolenia, opłata w 50% zostanie wpłacającemu zwrócona.

4. Jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi w terminie powyżej jednego miesiąca do daty

rozpoczęcia szkolenia, to opłata zostanie zwrócona wpłacającemu w całości. 

5. Jeżeli  po zawarciu  Umowy i  dokonaniu  zapłaty  okaże  się,  że  Uczestnik  nie  może  wziąć

udziału  w  realizacji  Usługi  Szkoleniowej  i  nie  przysługuje  mu prawo do  odstąpienia  od

umowy – wpłacone środki  będzie  mógł  wykorzystać  na Usługę Szkoleniową o tej  samej

wartości  w  innym  terminie,  uzgodnionym  z  Organizatorem.  

6. W przypadku odwołania  Szkolenia,  Organizator  zaproponuje  Uczestnikom inny termin

Szkolenia. Uczestnik  jest  uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków

pieniężnych za Szkolenie.



7. Odpowiedzialność   Organizatora  wobec  Zamawiającego  z   wszystkich   tytułów

w  szczególności  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem Szkolenia,

jak   również   z   przepisów   prawa,   jest   ograniczona   do   wysokości  wynagrodzenia

za Szkolnie  którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność  Organizatora  za szkodę w postaci

utraconych korzyści jest wyłączona.

8. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności 

w    drodze    pisemnej    na    adres    siedziby    Organizatora    lub    na    adres    e-mail:

dorotafryc26@gmail.com.  Szczegółowe   informacje   dotyczące   korzystania   z   prawa

odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1,  wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji  na stronie Organizatora  i  zostaje

wprowadzony na czas nieokreślony. 

2. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   zmiany   Regulaminu.   Wszelkie   zmiany

obowiązują  od  daty  opublikowania  go  na  stronie  Organizatora.  Umowy podpisane  przed

wprowadzeniem  zmian  do  niniejszego  Regulaminu  będą realizowane   na podstawie

zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. 

3.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2022 roku.

.



ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  może  zostać  złożone  w  dowolnej  formie,

w szczególności w drodze     pisemnej     na     adres     siedziby: 

ISPP Dorota Fryc ul. 11 Listopada 19, 73-110 Stargard

lub     na     adres     e-mail dorotafryc26@gmail.com.

Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe. Aby   zachować  termin  do odstąpienia  od  umowy  wystarczy,  aby  wysłali

Państwo  informację  dotyczącą  wykonania  przysługującego  Państwu  prawa  odstąpienia

od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy

przy użyciu  takich  samych sposobów płatności,  jakie  zostały  przez  Zamawiającego  użyte

w pierwotnej transakcji. 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz  ten  należy  wypełnić  i  odesłać  na  poniższy  adres  tylko  w  przypadku  chęci

odstąpienia od umowy)

Adres:

ISPP Dorota Fryc

ul. 11 Listopada 19

73-110 Stargard

Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................

Nr telefonu / adres e-mail ......................................................................................................

Niniejszym  informuję  o  moim  odstąpieniu  od  Umowy  usługi  szkoleniowej  zawartej

dnia ...............................................roku.

.............................................

podpis Konsumenta



ZAŁĄCZNIK NR 3

Warsztaty dla położnych - poród domowy – kurs dokształcający - 1500 zł (dwa dni

szkoleniowe)

1. Organizacja  praktyki,  podstawy  prawne  oraz  przebieg  porodu  w  warunkach

domowych.

2. Warsztaty  skierowane są do położnych,  które rozpoczęły  lub myślą  o rozpoczęciu

prowadzenia porodu w warunkach domowych. W trakcie warsztatów przedstawimy

aspekt  prawny  tej  formy  praktykowania,  organizację  praktyki,  przebieg  porodu

fizjologicznego wraz z niektórymi pozycjami wertykalnymi oraz elementy marketingu

i personal branding.

Edukacja w zakresie prowadzenia fizjologicznej ciąży  kurs dokształcający - 1500

zł (dwa dni szkoleniowe)

1. W  trakcie  warsztatów  przedstawimy  przebieg  fizjologicznej  ciąży,  organizację

gabinetu położnej wraz z jego wyposażeniem oraz opiekę nad kobietą w prawidłowej

ciąży wg Standardów Organizacyjnych Opieki Okołoporodowej. 

Zastosowanie  szala  Rebozo  w przebiegu  ciąży,  porodu  i połogu  –  jeden  dzień

szkoleniowy 450 zł

1. Szkolenie dla położnych i doul - warsztaty

Szal Rebozo jest tradycyjnym elementem stroju meksykańskich kobiet. Oprócz tego,

że zdobi kobietę, stanowi oznakę statusu i prestiżu, jest także wykorzystywany przez

tradycyjne  położne  w  celu  relaksacji,  wyciszenia,  wykonania  masażu  czy

zminimalizowana odczuć bólowych w okresie okołoporodowym. 

2. W trakcie  warsztatów uczestnicy  zdobędą  umiejętności  zastosowania  prostych

technik w pracy z kobietą w okresie okołoporodowym.

Szycie krocza - praktyczne warsztaty dla położnych - kurs dokształcający - 570 zł

(jeden dzień szkoleniowy)

I. Szycie krocza – część teoretyczna

W części teoretycznej kursu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:



 anatomii mięśni dna miednicy,

 stopni pęknięć tkanek krocza wraz z ich różnicowaniem,

 sposobów znieczulenia krocza przed jego ewentualnym nacięciem

 wskazań do nacięcia krocza, 

 różnych rodzajów nacięcia tkanek krocza,

 wpływu pozycji rodzącej w porodzie fizjologicznym na jego przebieg oraz na stan 

tkanek krocza kobiety i stan pourodzeniowy noworodka,

 rodzaju materiału szewnego,

 różnych rodzajów igieł chirurgicznych

 skompletowania podstawowego zestawu narzędzi chirurgicznych do szycia obrażeń 

tkanek krocza

 odtworzenia anatomii kanału rodnego.

II. Szycie krocza – część praktyczna

W części warsztatowej przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu:

 wiązania i zakładania różnego rodzaju szwów za pomocą narzędzi chirurgicznych oraz

spsobem manualnym,

 rozróżniania poszczególnych warstw tkanek krocza i sposobów ich zaopatrywania,

 odtworzenia anatomii kanału rodnego,

 usunięcia szwów z tkanek krocza.
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