
EWDOMED Ewa Szulecka - Centrum Naukowo-Edukacyjne EWDOMED
KONSTANCIN

ul. Piłsudskiego 3A, 05-510 Konstancin Jeziorna
Regulamin Kursu: Medycyna Paliatywna

I. SPOSÓB ORGANIZACJI I TRYB KSZTAŁCENIA

1. Kurs medyczny z dziedziny Medycyny Paliatywnej dla Lekarzy składa się z dwóch 
modułów, które stanowią jego całość.
MODUŁ I: 18 marca – 19 marca 2023 r. 
MODUŁ II: 25marca - 26 marca  2023 r.

2. Organizatorem kursu medycznego jest EWDOMED Ewa Szulecka - Centrum Naukowo-
Edukacyjne EWDOMED Konstancin, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Piłsudskiego 3a.

3. Kurs odbędzie się w formie online.
4. Zajęcia teoretyczne obejmują 35 godzin edukacyjnych.
5. Kurs jest akredytowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
6. Program  Kursu  jest  zgodny  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej kontraktowanych
w NFZ.

7. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną zgodną z wymogami do prowadzenia kursu dla
lekarzy.

8. Organizator powołał Kierownika Naukowego Kursu dr. n. med. Jerzego Jarosza.

II. ZASADY I TRYB NABORU UCZESTNIKÓW

1.  Informacje o Kursie opublikowane są na stronie internetowej  www.ewdomed.pl oraz

rozsyłane  drogą  mailową  pod  wskazane  adresy  osób  potencjalnie  zainteresowanych
powyższym szkoleniem.

2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie oraz przez e-mail.
3. Szczegóły  dotyczące  warunków  składania  i  przyjmowania  zgłoszeń  przedstawione  są

poniżej  w  części  POSTANOWIENIA  SZCZEGÓŁOWE;  WARUNKI  ZGŁOSZENIA  I
OPŁATY.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU ORAZ 
ORGANIZATORA

1. Dostęp do Kursu medycznego jest wolny.
2. O uczestnictwie w Kursie decyduje zgłoszenie przyjęte przez Organizatora i potwierdzone 

wpłatą od Uczestnika.
3. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed Kursem u 

Organizatora.
4. Po dokonaniu opłaty Uczestnik otrzymuje fakturę, wystawioną na wskazany w zgłoszeniu 

adres płatnika.

5. Po ukończeniu Kursu Uczestnik otrzymuje dwustronny certyfikat.
6. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej w

punkcie: POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE; WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
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7. W  sprawach  spornych  podstawę  stanowi  treść  niniejszego  regulaminu  do  wglądu  u
Organizatora.

8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  prelegentów  z  przyczyn  od  niego
niezależnych.

9. Uczestnikowi  nie  przysługuje  w  takim  przypadku  prawo  do  odszkodowania  ze  strony
Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu i modyfikacji  Programu. W
tym przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Kursie odbędzie się z uwzględnieniem zwrotu
pełnej  wysokości  opłaty  wniesionej  przez  Uczestnika.  Jednocześnie  Organizator  nie
pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Kursem.

11. Ilość miejsc ograniczona.

IV. SPOSÓB SPRAWDZANIA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA

1.Sposobem weryfikacji wyników kształcenia Kursu jest test końcowy, przeprowadzony przez  
Kierownika Naukowego.

V. POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

1. Ukończenie Kursu potwierdzone jest otrzymaniem przez Uczestników certyfikatu wydanego
przez Organizatora na podstawie listy obecności i zdanego testu końcowego.

2. Na certyfikacie znajdują się następujące informacje:
a) Imię i nazwisko Uczestnika Kursu
b) Tytuł Kursu
c) Data i miejsce szkolenia
d) Podpis Organizatora
e) Podpis Kierownika Naukowego
f) Nazwa Organizatora
g) Informacje o akredytacji Organizatora i kursu (m. in. liczba godzin/punktów edukacyjnych)
h) Na odwrocie: wyszczególnienie tematów wykładów na odbytym Kursie

VI. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

1. Opłaty za udział w Kursie opracowywane są przez Organizatora na podstawie kalkulacji
kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

2. Wysokość opłaty za kurs wynosi 850 PLN od uczestnika.
3. Szczegółowe informacje poniżej w punkcie.  

VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE-WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Umowa  o  świadczenie  usługi  organizacji  i  uczestnictwa  w  kształceniu
podyplomowym  lekarzy  organizowanym  przez  EWDOMED  Ewa  Szulecka  -
CENTRUM  NAUKOWO-EDUKACYJNE  EWDOMED   KONSTANCIN  w
Konstancinie-Jeziornie.

2. Dokonana przez Uczestnika rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy 
o  zorganizowanie  i  udział  w  kursie  dla  lekarzy  pracujących  w  hospicjach,  lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów.

3. Po  dokonaniu  rezerwacji  Uczestnik  otrzymuje  od  Organizatora  potwierdzenie  przyjęcia
rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji dotyczących zgłoszenia na dany Kurs.
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4. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik w formie pisemnej otrzymuje informacje o warunkach
dokonania  zapłaty  za  Kurs  oraz  szczegóły  organizacyjne,  a  także  program  Kursu  z
rozpisaniem tematów wykładów, ilości godzin oraz z nazwiskami wykładowców.

5.Dokonanie opłaty za udział w Kursie
a) a)Uczestnik  po  otrzymaniu  ze  strony  Organizatora  wykazu  informacji  organizacyjnych,

zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie opłaty za udział w Kursie, w kwocie
wymienionej w treści informacji. Uczestnik zobowiązany jest opłacić Kurs we wskazanym
terminie, nieprzekraczającym 4 dni przed rozpoczęciem Kursu. Opłaty są wnoszone przez
Uczestnika w formie przelewu na konto wskazane przez Organizatora.

b) b)Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie, Uczestnik zostaje wpisany na listę główną
uczestników  kursu  organizowanego  przez   EWDOMED  Ewa  Szulecka  -  CENTRUM
NAUKOWO-EDUKACYJNE EWDOMED  KONSTANCIN w Konstancinie-  Jeziornie.

c) c)Brak wpłaty w nieprzekraczalnym terminie lub bezpośrednio po nim  może powodować
anulowanie takiego zgłoszenia i rezerwacji miejsca.

1.Świadczenia i ceny
Ceny Uczestnictwa w kursach przygotowanych przez  EWDOMED Ewa Szulecka - CENTRUM
NAUKOWO-EDUKACYJNE EWDOMED  KONSTANCIN w Konstancinie-Jeziornie  wyrażone są w
PLN.

 2.Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze
a) a)Przed rozpoczęciem kursu/konferencji organizowanej przez EWDOMED Ewa Szulecka-

CENTRUM  NAUKOWO-EDUKACYJNE  EWDOMED   KONSTANCIN  w  Konstancinie-
Jeziornie Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym Kursie lub konferencji, w formie
pisemnej-wskazana droga elektroniczna.

b) Brak pisemnej rezygnacji Organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji.
c) Jeśli  Uczestnik,  który dokonał opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie, nie weźmie w nim

udziału z powodów niezależnych od Organizatora, nie przysługuje mu zwrot kosztów.

3.Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie przygotowanym przez   EWDOMED

Ewa  Szulecka-   CENTRUM  NAUKOWO-EDUKACYJNE  EWDOMED   KONSTANCIN  w
Konstancinie  Jeziorna:
Organizator  zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości:  50%
ceny przy rezygnacji na 4 dni przed kursem, 100% ceny przy rezygnacji w dniu Kursu lub w trakcie
jego trwania.

4.Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursu
Organizator  ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie Kursu poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie jeżeli:

a) wymagana lub określona przez Organizatora liczba uczestników nie została osiągnięta,
b) nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie zorganizowania Kursu 
z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego 
charakteru prowadzonej przez siebie działalności. Organizator ponosi odpowiedzialność za:

a) właściwe przygotowanie Kursu,
b) odpowiednie i kompetentne wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie,
c) zgodność  wszystkich  wykonanych  świadczeń  z  opisem  zawartym  w  informacjach,

materiałach reklamowych dotyczących Kursu,
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przygotowane przez inne

osoby czy podmioty.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.
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