
 
 
Umowa 
Laureat/Laureatka (student/ka pielęgniarstwa lub aktywny/a zawodowo pielęgniarz/ 
pielęgniarka) wyróżniony/a Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii (dalej: Nagroda, QSNA) 
otrzymuje w ramach Nagrody stypendium w wysokości 25000 PLN oraz staż. Staż jest 
zorganizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi w danym kraju oraz Queen 
Silvia Nursing Award International. 
 
Warunki umowy: 

• Staż nie może być realizowany w organizacjach, które nie są partnerami w projekcie 
QSNA. 

• Laureat/ka musi być przygotowany/a do poświęcenia czasu niezbędnego do odbycia 
stażu. 

• Jeśli Laureat/ka nie jest gotowy/a poświęcić wymaganej ilości czasu, nie może on/ona 
przyjąć Nagrody. 

• Jeśli Laureat/ka nie odbędzie stażu zgodnie z planem po przyjęciu Nagrody, 
organizatorzy konkursu Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii mają prawo do 
odroczenia wypłaty nagrody pieniężnej do czasu realizacji stażu przez nagrodzonego 
Laureata / Laureatkę zgodnie z treścią niniejszej umowy. 

• Nagroda pieniężna jest wypłacana nagrodzonemu Laureatowi / Laureatce QSNA po 
uroczystej ceremonii wręczenia Nagrody w Sztokholmie, nie później jednak, niż do 
września 2022 roku. 

• W trakcie roku objętego stypendium, organizatorzy QSNA pokrywają koszty 
bezpośrednio powiązane z działaniami w ramach realizacji stażu, takimi jak: wydatki 
na podróże i zakwaterowanie. Organizatorzy konkursu QSNA nie ponoszą 
odpowiedzialności za pokrywanie kosztów osobistych, które mogą zostać 
spowodowane akceptacją Nagrody przez Laureata, m.in. koszty opiekunek do dzieci 
lub koszty podróży osób towarzyszących. 

 
Poniższe przykłady to typowe działania realizowane w ramach stażu: 

✓ uczestnictwo w szkoleniu klinicznym u partnera/partnerów; 
✓ spotkania z organizacjami partnerskimi; 
✓ udział w aktualnych konferencjach, warsztatach lub innych działaniach edukacyjnych 

prowadzonych przez organizację partnerską; 
✓ spotkania z laureatami i uczestnikami konkursu z innych krajów (online lub osobiście); 
✓ reprezentowanie QSNA oraz przedstawianie prezentacji w instytucjach szkolnictwa 

wyższego w danym kraju. 
 
Obowiązki Laureata 

• W 2022r. nagrodzony Laureat/Laureatka rozpocznie mapowanie/rozpoznanie 
możliwości odbycia stażu wśród organizacji partnerskich QSNA w danym kraju. Ma to 



na celu zapewnienie Laureatowi/Laureatce nowej perspektywy na kwestie związane z 
opieką zdrowotną, starzeniem się, demencją, innowacjami itp. 

• Laureat/Laureatka będzie publikować wpisy na blogach i portalach 
społecznościowych, dotyczące swojego stażu i nowych doświadczeń, a publikacje te 
będą wykorzystywane w różnych kanałach komunikacji używanych przez 
organizatorów konkursu QSNA. 

• Laureat/ka otworzy własny profil publiczny związany z nagrodą QSNA na Instagramie 
w celu rozpowszechniania informacji o swoich działaniach w trakcie roku objętego 
stypendium QSNA (od tego obowiązku można wyjątkowo odstąpić, gdy Laureat/ka 
posiada już odpowiedni profil). 

• Laureata / Laureatkę zachęca się do dzielenia się swoimi prawdziwymi, autentycznymi 
doświadczeniami związanymi ze studiami pielęgniarskimi oraz pracą pielęgniarza/ 
pielęgniarki. 

• Laureat/ka musi być otwarty/a na uczestnictwo w spotkaniach z Partnerami, zarówno 
wirtualne jak i bezpośrednie, a także zamieszczanie informacji o swoich 
doświadczeniach z współpracy z tymi Partnerami w celu zapewnienia Partnerom 
możliwości marketingowego wykorzystania takich informacji. 

• Laureat/ka musi odnosić się do organizacji partnerskich i Partnera Głównego 
wymieniając ich nazwy i oznaczając je [w mediach społecznościowych], kiedy 
wypowiada się o swoich nowych doświadczeniach i nabytej wiedzy w zakresie 
innowacji oraz usprawnień w obszarze opieki zdrowotnej. Informacje takie będą 
ponownie wykorzystane w różnych mediach społecznościowych, w których obecny 
jest konkurs QSNA. 

• Laureat/ka otrzyma stypendium z rąk JKM Królowej Szwecji Sylwii podczas uroczystej 
ceremonii w Sztokholmie. Podczas ceremonii Laureat/ka wygłosi również 
przemówienie na temat swojego pomysłu. 

• Istotna uwaga dotycząca pielęgniarzy/pielęgniarek już pracujących w zawodzie: 
bardzo ważne jest, aby Laureat/ka mógł/mogła przeznaczyć pewną ilość czasu na 
spotkania i kontakty z organizacjami partnerskimi QSNA w danym kraju. W tym celu 
Laureat/ka powinien/powinna się jak najszybciej skontaktować z pracodawcą i 
upewnić się, czy będzie miała możliwość skorzystania z możliwości rozwoju wiedzy 
oferowanej przez staż QSNA. 

 
Oświadczenie  
Ja, laureat/ka Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii (QSNA) w roku 2021 oświadczam, że 
przeczytałem/am i w pełni zrozumiałem/am informacje przedstawione w niniejszej umowie. 
Podpisując niniejszą umowę potwierdzam, że rozumiem informacje w niej zawarte i moje 
zobowiązania jako Laureata / stypendysty QSNA (Laureatki / stypendystki QSNA ). To oznacza, 
że w trakcie roku objętego stypendium i Nagrodą jestem zobowiązany/a do realizacji i 
ukończenia mojego stażu oraz innych zobowiązań opisanych w niniejszym dokumencie. 
 
 
 
Fundacja Medicover     LAUREAT/LAUREATKA QSNA 
_____________________________    _________________ 
(podpis)        (podpis) 




