Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2022 Rektora UKSW z dnia 1 września 2022 r
Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2021 Rektora UKSW z dnia 16 września 2021 r.

Umowa ramowa
w przedmiocie prowadzenia walidacji
zawarta dnia …………… w …………… (dalej „Umowa”) pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 01-815 Warszawa, ul.
Dewajtis 5, NIP 525-00-12-946, REGON 000001956, w imieniu którego działa:
……………………………… – ………………………………………………,
zwanym dalej Instytucją Certyfikującą „IC”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………..…….., KRS ………………….…………………………..,
NIP……………………….………….., REGON …………… ……………, w imieniu której
działa:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………,
zwaną dalej Instytucją Walidującą „IW”.
Zważywszy, że IC jest instytucją certyfikującą, której Minister Zdrowia nadał na podstawie
ostatecznej decyzji z dnia 04.12.2019 r. uprawnienie do certyfikowania włączonej do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej „ZSK”), kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie
terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, IC w celach organizacyjnych zamierza zlecić
przeprowadzenie walidacji IW wskazanej powyżej w głowie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa opisuje ogólne zasady zawierania poszczególnych zleceń walidacji,
oświadczenia i zapewnienia stron, poboczne zobowiązania stron, zasady odpowiedzialności
oraz kwestie związane z ochroną danych osobowych. W poszczególnych zleceniach
realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą określane szczegółowe świadczenia
stron, w niezbędnym zakresie, w tym także świadczenia stron uwzględniające zabezpieczenie
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Strony postanowiły wobec powyższego zawrzeć Umowę o następującej treści:
§ 1.
1. IC oświadcza, że jest prawidłowo i ważnie reprezentowana przy zawarciu niniejszej
Umowy.
2. IC oświadcza, że posiada status instytucji certyfikującej, której zostały nadane
uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wskazanej powyżej
w preambule niniejszej Umowy, włączonej do ZSK na podstawie wskazanej tam
decyzji, które nie zostały cofnięte.
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3. IC oświadcza, że Minister Zdrowia powierzył Centrum Medycznemu Kształcenia
Podyplomowego pełnienie funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (dalej
„PZZJ”) wobec IC.
4. IC oświadcza, że ministrem nadzorującym funkcjonowanie IC w obszarze kwalifikacji
rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” jest minister
właściwy ds. ochrony zdrowia.
5. IC oświadcza, że przed zawarciem Umowy z IW zweryfikowała prawdziwość
złożonych przez IW w ramach niniejszej Umowy oświadczeń.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 2.
IW oświadcza, że jest prawidłowo i ważnie reprezentowana przy zawarciu niniejszej
Umowy.
IW oświadcza, że znane są jej wymagania i uwarunkowania dotyczące
przeprowadzania walidacji kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK „Prowadzenie
terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” (dalej „Kwalifikacja Rynkowa”), zawarte
w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2019 r. (dalej „Obwieszczenie”),
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
IW oświadcza, że znane są jej obowiązujące w IC Zasady walidacji kwalifikacji
„Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej „Zasady”), stanowiące Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy.
IW oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, w tym wykwalifikowaną kadrę osób
spełniających wymogi egzaminatorów i wiedzę niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia walidacji Kwalifikacji Rynkowej, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, zgodnie z Zasadami, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
IW oświadcza, że posiada odpowiednie warunki lokalowe i sprzętowe oraz spełnia
wszelkie inne wymagania dla prawidłowego przeprowadzenia walidacji Kwalifikacji
Rynkowej, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz procedur
przyjętych przez IC, w tym w szczególności z Zasad wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
IW oświadcza, że posiada możliwość przeprowadzenia walidacji Kwalifikacji
Rynkowej efektów uczenia się wraz z kryteriami ich weryfikacji, w tym zgodnie
z Zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu i przyjmuje ww. Zasady
do odpowiedniego stosowania, jako obowiązujące ją w związku z niniejszą Umową.

§ 3.
1. IW zobowiązuje się do prowadzenia na zlecenie IC walidacji Kwalifikacji Rynkowej
zgodnie z treścią Obwieszczenia oraz z Zasadami w uzgodnionym w ramach
poszczególnych zleceń terminie.
2. IW zobowiązuje się do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości
zgodnego z systemem zapewniania stosowanym przez IC.
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3. IW zobowiązuje się do udzielania IC informacji o wprowadzonym wewnętrznym
systemie zapewniania jakości na każde żądanie IC.
4. IC będzie okresowo zlecać IW przeprowadzenie walidacji Kwalifikacji Rynkowej
włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
5. Zlecenia przeprowadzenia walidacji będą kierowane przez IC za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail IW wskazany w § 11 ust. 3 Umowy.
6. IW po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia walidacji przez IC zobowiązana jest
do zwrotnej odpowiedzi dotyczącej akceptacji warunków zlecenia.
7. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od przesłania zlecenia,
złożone zlecenie uważa się za zaakceptowane.
8. Strony ustalają, że jednorazowe zlecenie przeprowadzenia walidacji będzie
obejmowało od ……… do ……… osób ubiegających się o potwierdzenie posiadania
Kwalifikacji Rynkowej.
9. Strony ustalają, że szczegółowy zakres, sposób przeprowadzonej walidacji oraz liczba
osób przystępujących do walidacji zostanie określona w zleceniach, o których mowa
w pkt. 5.
10. Wysokość opłat za usługi świadczone w związku z etapami procesu walidacji
kwalifikacji „Prowadzenie Terapii Środowiskowej dzieci i młodzieży” określa
Zarządzenie Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z dnia 16 września 2021 r.
11. W przypadku, gdy kwota, o których mowa w ust. 10 będzie wpłacana bezpośrednio na
rzecz IW, IW będzie wystawiać odpowiednie dokumenty księgowe na rzecz osób
zgłaszających się do walidacji i zapłaci 33% tych wpłat na rzecz IC tytułem opłaty za
pełną walidację. Jeżeli kwoty zostaną wpłacone na rzecz IC, IC zapłaci 77% tych
wpłat na rzecz IW za przeprowadzenie pełnego procesu walidacji na podstawie
faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca.
12. W przypadku wystawiania faktur na rzecz IC do wynagrodzenia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, będzie doliczany podatek VAT według stawki
obowiązującej w chwili wystawienia faktury, jeżeli obowiązek jego naliczania będzie
wynikał z obowiązujących przepisów.
13. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają ponadto, że IW jest uprawniona do
organizowania/inicjowania walidacji również we własnym zakresie/z własnej
inicjatywy, z uwzględnieniem wymogów wynikających z Obwieszczenia oraz
obowiązujących odnośnie walidacji przepisów. W takim przypadku IW będzie
przedstawiać IC wyniki przeprowadzonej walidacji, wraz z dokumentacją wskazaną
w § 5, celem certyfikowania osób, które w procesie walidacji uzyskały pozytywny
wynik potwierdzenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej
dzieci i młodzieży”. W takim przypadku IW od tych osób będzie przekazywać IC
opłatę za certyfikację w wysokości 33% od jednego uczestnika za przeprowadzoną
pełną walidację z ewentualnym odwołaniem.
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§ 4.
1. Jeżeli IW zlecono przeprowadzenie całości walidacji, w jej ramach IW zobowiązuje
się do sprawdzenia, czy kandydaci ubiegający się o potwierdzenie Kwalifikacji
Rynkowej spełniają wymagania wstępne uprawniające ich do przystąpienia do
walidacji.
2. Jeżeli IW zlecono przeprowadzenie całości walidacji, IW zobowiązuje się do
sprawdzenia wszystkich efektów uczenia się wraz z kryteriami ich weryfikacji
wskazanych w Obwieszczeniu.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 5.
IW zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonej walidacji,
zgodnie z Obwieszczeniem i Zasadami.
Dokumentacja z przeprowadzonej walidacji powinna obejmować zestawienie
wskazujące co najmniej:
1) datę i miejsce przeprowadzenia walidacji lub danego etapu walidacji,
2) dane osobowe takie jak:
a) imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) adres zamieszkania osoby przystępującej do walidacji oraz inne dane
osobowe niezbędne do przeprowadzenia walidacji,
3) informację, czy osoba przystępująca do walidacji spełnia wymagania wstępne
konieczne do przystąpienia do walidacji,
4) informację o tym, czy osoba przystępująca do walidacji potwierdziła
posiadanie poszczególnych efektów uczenia się wraz ze wskazaniem wyniku
walidacji.
IW zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji z przeprowadzonej walidacji
przez okres wymagany prawem.
Po upływie okresu wskazanego w ust. 3 powyżej lub na żądanie IC, IW zobowiązana
jest do przekazania na rzecz IC całości oryginałów dokumentacji z walidacji
prowadzonej na zlecenie IC obejmującej zestawienia, prace walidacyjne oraz
protokoły z walidacji.
IW zobowiązuje się do przekazywania IC skanów dokumentacji z przeprowadzonej
walidacji w terminie do ……… dni od dnia zakończenia realizacji danego zlecenia.

§ 6.
1. IC jest uprawniona do przeprowadzania kontroli prawidłowości prowadzenia
walidacji.
2. Przeprowadzenie kontroli przez IC jest możliwe po zawiadomieniu o zamiarze
przeprowadzenia kontroli, nie wcześniej niż w terminie 7 dni kalendarzowych od
przesłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wskazany w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy.
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3. IC przeprowadza kontrolę przez wyznaczonego pracownika IC, który przed
przystąpieniem do kontroli okazuje upoważnienie oraz dokument tożsamości.
4. IC jest uprawniona w szczególności do wstępu do pomieszczeń, w których
przeprowadzana jest walidacja, wstępu do pomieszczeń, w których przechowywana
jest dokumentacja z przeprowadzonej walidacji oraz dokumenty obejmujące system
wewnętrznego zapewnienia jakości.
5. IC jest uprawniona do uczestnictwa w przeprowadzeniu walidacji w charakterze
obserwatora.
6. IC jest uprawniona do weryfikacji, czy IW spełnia wymagania lokalowe, sprzętowe,
kadrowe i inne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia walidacji.
7. IC po przeprowadzeniu kontroli, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie
przeprowadzania walidacji, w tym niespełnienia niezbędnych do przeprowadzenia
walidacji, informuje IW o zaistniałych nieprawidłowościach, zobowiązując do
przeprowadzenia działań naprawczych w określonym, racjonalnie uzasadnionym
terminie.
8. IW zobowiązana jest do współdziałania z IC podczas przeprowadzania kontroli ze
strony IC.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 7.
IW zobowiązuje się do niezwłocznego informowania IC w przypadku zaprzestania
spełniania jakichkolwiek wymagań niezbędnych do przeprowadzania walidacji,
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, w szczególności o zaprzestaniu spełniania wymagań lokalowych,
sprzętowych i kadrowych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji.
IC zobowiązuje się niezwłocznego informowania IW w przypadku zaprzestania
spełniania wymagań uprawniających IC do certyfikowania; w szczególności IC
informuje IW o ewentualnym wydaniu decyzji o cofnięciu IC uprawnień do
certyfikowania.
IW zobowiązuje się do przeprowadzania systematycznej oceny procesu walidacji
obejmującej metody oraz kryteria walidacji, nie rzadziej niż raz w roku
kalendarzowym.
IW zobowiązuje się do przekazywania IC dokumentów potwierdzających
przeprowadzenie oceny procesu walidacji w zakresie metod i kryteriów, w terminie do
30 dni kalendarzowych od jej przeprowadzenia.
IW zobowiązuje się do przekazywania informacji o zastosowanych metodach
doskonalenia walidacji oraz doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości
w terminie do 30 dni od ich wdrożenia.
IW zobowiązuje się do przekazywania na każde żądanie IC informacji na temat
organizacji i przebiegu walidacji, w terminie do 7 dni od dnia przesłania żądania IC na
adres e-mail wskazany w § 11 ust. 3 Umowy.
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§ 8.
1. IW zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń, w których przeprowadzana jest
walidacja w razie monitoringu przeprowadzanego przez PZZJ wyznaczony dla IC.
2. IW przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyznaczony przedstawiciel PZZJ może
uczestniczyć w przeprowadzanym przez IW procesie walidacji, po uprzednim
zawiadomieniu IW przez IC.
3. IW jest zobowiązana do zastosowania się do rekomendacji przedstawionych przez
PZZJ.
§ 9.
IW ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
§ 10.
Mając na uwadze, że w celu realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy wystąpi
powierzenie przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o potwierdzenie
posiadania Kwalifikacji Rynkowej, Strony zobowiązują się w związku z tym do zawarcia
odrębnej, stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed
przystąpieniem do pierwszej walidacji.
§ 11.
1. IC oświadcza, że osobą do kontaktu w związku z realizacją Umowy jest po jej stronie
…………………………, zaś wszelka korespondencja elektroniczna związania
z Umową powinna być kierowana na następujący adres e-mail:
……………@…………… .
2. IW oświadcza, że osobą do kontaktu w związku z realizacją Umowy jest po jej stronie
………………………………, zaś wszelka korespondencja elektroniczna związania
z Umową powinna być kierowana na następujący adres e-mail:
……………………@……………………..
3. Strony uznają, że zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej odnoszą
skutek wyłącznie, gdy zostały przesłane na adresy e-mail wskazane ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy.
§ 12.
1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za trzymiesięcznym
miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem wypowiedzenia na koniec
miesiąca jego złożenia.
§ 13.
Strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
niejawnych, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony,
uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy lub przy tej okazji.
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1.

2.

3.

4.
5.

§ 14.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyjątkiem zawierania umów
realizacyjnych, wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
W przypadku nieważności lub bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia Umowy
pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których
treść – po wyłączeniu postanowień nieważnych lub bezskutecznych – nie da się
w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy; nieważne lub bezskuteczne
postanowienia zostaną zastąpione ważnymi i skutecznymi postanowieniami, których
treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać będzie pierwotnej woli stron
i gospodarczemu celowi Umowy; powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także
w przypadku częściowej nieważności lub bezskuteczności jakiegokolwiek
postanowienia Umowy.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 22
grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych relewantnych
przepisów polskiego porządku prawnego.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

……………………………………
Instytucja Certyfikująca

……………………………….……
Instytucja Walidująca
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