
REGULAMIN KURSU NLS 

1. W Regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio: 

a. Organizator– Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

b. Dyrektor Kursu– osoba fizyczna wpisana na Listę Dyrektorów Kursu Polskiej Rady 

Resuscytacji, posiadająca uprawnienia Instruktora Kursu nadane przez Europejską Radę 

Resuscytacji, odpowiedzialna za przeprowadzenie Kursu i władna do podejmowania 

wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących tego Kursu, w tym decyzji o odwołaniu lub 

przerwaniu Kursu oraz o odmowie certyfikacji Kursu; Dyrektor Kursu jest powołany przez 

Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji. 

c. Kursant–  uczestnik Kursu. 

d. Kurs– rozumie się przez to Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych  

u noworodków certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji.  

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora (www.gczd.katowice.pl).Podstawą zarejestrowania Kursanta do uczestnictwa 

w Kursie jest  wysłanie zgłoszenia na Kurs za pomocą formularza oraz wniesienie opłaty 

rejestracyjnej do dnia podanego w zgłoszeniu.  Decydująca o zapisie na Kurs jest kolejność 

otrzymania formularzy i opłaty. Nieopłacenie szkolenia w podanym terminie skutkuje 

niezakwalifikowaniem na Kurs. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kursie, otrzymują od Organizatora podręcznik do 

Kursu, test wstępny oraz informację o miejscu i czasie odbywania Kursu. 

4. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Kursie nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem Kursu, dokonywany jest zwrot wpłaconej opłaty za Kurs, pomniejszonej  

o koszty materiałów do Kursu i ich wysyłki w wysokości 100,00 zł, o ile materiały zostały 

wysłane. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Kursie po tym terminie nie 

przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za Kurs, chyba, że na miejsce osoby rezygnującej 

Organizator pozyska innego Kursanta. 

5. Organizator zobowiązuje się: 

a. przeprowadzić Kurs zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji, 

b. zapewnić Kursantom odpowiednie warunki do udziału w Kursie, w szczególności kadrę, 

sprzęt, pomieszczenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Kursu, 

c. umożliwić uzyskanie przez Kursanta certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji po 

pozytywnym ukończeniu Kursu (pozytywnie ukończona część praktyczna i teoretyczna 

egzaminu końcowego). 

6. Kursant zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zajęciach Kursu, jedynym 

wyjątkiem jest dyskusja na tematy etyczne, w której obecność nie jest obowiązkowa. 

Wymaga się od Kursantów punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz 

sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. 

Nieobecność Kursanta na zajęciach w czasie Kursu może być podstawą do niedopuszczenia do 
egzaminu końcowego i niewydania certyfikatu. Decyzję taką podejmuje Dyrektor Kursu. 



Na początku Kursu każdemu uczestnikowi zrobione zostaje zdjęcie tylko i wyłącznie do 
wykorzystania podczas Kursu w celu późniejszej oceny Kursanta przez instruktorów lub do 
nominacji na instruktora. 

 7.Kursant zobowiązuje się nie działać w sposób zakłócający przebieg Kursu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Kursanta bez prawa do rekompensaty  
w przypadkach rażącego naruszenia porządku szkolenia, a w szczególności w przypadku 
naruszenia nietykalności innego Kursanta, Instruktora, Dyrektora Kursu lub osoby 
zaangażowanej w realizację Kursu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu lub 
uporczywego zachowania zakłócającego przebieg Kursu. Decyzję o usunięciu Kursanta 
podejmuje Dyrektor Kursu. 

8.Podczas Kursu oceniane są umiejętności praktyczne, umiejętność prowadzenia 
specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych oraz wiedza teoretyczna. Egzamin końcowy 
składa się z części praktycznej i części teoretycznej. Kursanci, którzy pozytywnie ukończą 
obydwie części egzaminu otrzymują certyfikat. Negatywny wynik z części praktycznej lub 
części  teoretycznej oznacza nieotrzymanie certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku 
egzaminu praktycznego, można powtórzyć egzamin praktyczny tylko jeden raz w czasie 
trwania Kursu. Nie można powtórzyć egzaminu teoretycznego w czasie trwania Kursu. 
Negatywny wynik z teoretycznej części egzaminu końcowego upoważnia do ponownego 
zdawania tej części egzaminu na innym kursie, bez ponoszenia dodatkowych opłat za kolejny 
Kurs w ciągu 3 miesięcy, w dowolnym ośrodku, posiadającym uprawnienia do 
przeprowadzania Kursów NLS zgodnych z ERC. 

9.Kursant ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących Kursu Dyrektorowi Kursu lub 

Organizatorowi. 

10.Czas trwania Kursu jest zgodny ze stosownymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 

i ma na celu umożliwienie Kursantom uzyskania przez nich stosownego certyfikatu 

Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji. 

11. Przebieg Kursu określony zostaje w Programie Kursu. 

12. Organizator zobowiązuje się do rzetelności w organizacji Kursu i stałego nadzoru 

metodycznego nad przebiegiem Kursu. 

13. Wraz z potwierdzeniem akceptacji w formularzu zgłoszeniowym Kursant oświadcza, że 

zapoznał się z treścią „Regulaminu Kursu” oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.  

Niniejszy Regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc umowy cywilno-prawnej. 

14.Każdy Kursant wypełnia wywiad epidemiologiczny oraz jest poddany pomiarowi 

temperatury ciała w dniu rozpoczęcia Kursu czym potwierdza, że jest zdrowy i może 

uczestniczyć w zajęciach. 

15.W wywiadzie epidemiologicznym znajdują się następujące punkty  z pytaniami:  

• o powrocie z zagranicy w ciągu ostatnich 14 dni, lub kontakcie z taką osobą, 

•  bezpośrednim kontakcie z osobą  u której potwierdzono zakażenie Covid-19, 

• kontakt z osobą poddaną kwarantannie lub osobą  która w ciągu 14 dni powróciła      



z  zagranicy  

udzielając min. jednej twierdzącej odpowiedzi Kursant zostanie poproszony  

o przedłożenie kopii testu na obecność Covid-19 i tylko z wynikiem negatywnym 

zakwalifikowany do Kursu. 

 

16.W dniu Kursu, Kursanci z temperaturą równą 37.5 lub wyższą, nie będą przyjęci na Kurs, 

tym samym opłata za Kurs nie będzie podlegała zwrotowi dlatego fakt ten prosimy  zgłosić 

Organizatorowi celem zapewnienia Kursantowi miejsca na Kursie on-line lub stacjonarnie  

w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

17.W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, Kursant ma prawo do zwrotu 

wpłaconej kwoty pomniejszonej o materiały kursowe wysłane wcześniej do Kursanta oraz 

miejsce na Kursie on-line lub o jej przesunięcie na ten sam Kurs w innym terminie. 

18.Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Organizatora. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy     

Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

Administratorem danych osobowych uczestników kursu NLS jest Górnośląskie Centrum Zdrowia 

Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne, kontaktowe, 

informacje o wykształceniu, uprawnieniach zawodowych i miejscu pracy oraz dane o przebiegu 

kursu i dokonanych rozliczeniach przetwarzane są na podstawie umowy w celu organizacji i 

przeprowadzenia kursu certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), w celu wykonania ciążących na Szpitalu obowiązków prawnych wynikających z ustawy o 

rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest 

niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wydania 

uczestnikowi certyfikatu, za wyjątkiem list obecności oraz w testów egzaminacyjnych, które będą 

przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia kursu oraz za wyjątkiem danych związanych z 

rozliczeniem kursu, które będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowości.  

Podczas kursu uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę wykonywane są zdjęcia w celu ułatwienia 
ich identyfikacji przy wystawianiu ocen przez kadrę instruktorską (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak 
zgody na utrwalenie wizerunku w żaden sposób nie wpływa na realizację umowy oraz uzyskanie 
przez uczestnika certyfikatu. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Zdjęcia  
z wizerunkiem uczestników nie są przez organizatora nigdzie rozpowszechniane i są usuwane 
niezwłocznie po zakończeniu kursu.  

Wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala 
uczestnikowi kursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnik kursu ma także prawo 
żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 



iodo@gczd.katowice.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych.  

W celu realizacji umowy dane osobowe będą udostępnione Europejskiej Radzie Resuscytacji (ERC) 
w zakresie niezbędnym do rejestracji uczestnika w Europejskim systemie szkoleń CoSy oraz 
uzyskania certyfikatu a także Polskiej Radzie Resuscytacji w zakresie niezbędnym do przyznania 
Szpitalowi certyfikacji kursu. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty wspierające 
systemy teleinformatyczne organizatora oraz podmioty sprawujące kontrolę i nadzór nad 
organizatorem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 


