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Zasady udziału w Szkoleniu ADOS-2  
w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez dr n. 
med. Agnieszkę Rynkiewicz z Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-
MED z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dzielnej 47, 80-404 Gdańsku w zakresie metodologii 
badań i obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu za pomocą narzędzia 
ADOS-2, zwane dalej „Szkoleniem lub Szkoleniem ADOS-2”, oraz uzyskania certyfikatu ADOS-
2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu), umożliwiającego samodzielne korzystanie z 
narzędzia ADOS-2 w celach klinicznych.  

2. Niniejszy dokument obowiązuje osoby, które skutecznie zgłosiły się do udziału w Szkoleniu 
ADOS-2 organizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 01.07.2017r. 
do odwołania. 

3. Wszelkie ewentualne zmiany do niniejszego dokumentu będą wprowadzane przed kolejną 
edycją szkolenia tak, aby zagwarantować wszystkim zgłaszającym obowiązywanie jednolitej 
wersji zasad udziału w Szkoleniach ADOS-2. 

4. Niniejsze zasady udziału w Szkoleniu ADOS-2 są uzupełnieniem do Regulaminu Rejestracji na 
Szkolenie ADOS-2, wobec czego użyte w niniejszym dokumencie określenia mają takie same 
znaczenia, w szczególności poniższe określenia oznaczają:  

4.1. Szkoleniowiec (ADOS-2) – dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz posiadająca oficjalne 
uprawnienia szkoleniowca ADOS-2 nadane przez uprawioną do tego celu instytucję 
certyfikującą; 

4.2. Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na szkolenie, wyraziła zgodę 
uczestnictwa w szkoleniu oraz wniosła opłatę (lub w jej imieniu została wniesiona opłata 
za szkolenie) według ustalonego przez Organizatora Cennika. 

 

§ 2. Szkolenie i proces certyfikacji 

1. Celem uzyskania certyfikatu ADOS – 2 do badań klinicznych, wymagane jest: 

1.1.  Uczestniczenie w dwudniowej sesji szkoleniowej i ukończenie Szkolenia ADOS-2 w 
diagnostyce klinicznej (do gabinetu), następującego wg Opisu Szkolenia ADOS-2 oraz 
zgodnie z niniejszymi zasadami; 
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1.2. Po ukończeniu dwudniowej sesji w ramach Szkolenia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej 
(do gabinetu), Uczestnik zobowiązany jest: 

a. samodzielnie wykonać dwie (2) własne sesje ADOS-2 z nagraniem, dokonać ich 
oceny z kodowaniem oraz wpisać oceny oraz uwagi w protokole ADOS-2.;  

b. celem zadania jest wykazanie przez uczestnika dokładności w prowadzeniu sesji 
ADOS-2 oraz rzetelności ocen w ramach własnych sesji po ukończeniu szkolenia; 

c. przed przeprowadzeniem sesji ADOS-2 z nagraniem, Uczestnik winien zawsze 
uzyskać pisemną zgodę osoby dorosłej i/lub rodzica dziecka lub adolescenta, 
którzy biorą udział w nagraniu sesji; osoby te muszą być poinformowane i wyrazić 
zgodę na to, że: 

(i) materiał jest poufny, będzie przesłany i analizowany przez szkoleniowca ADOS-
2;  

(ii) nagrania wykonane zostały do wykorzystania w celach certyfikacji w ramach 
Szkolenia ADOS – 2; 

(iii) całkowita odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia ze strony osoby 
nagrywanej leży po stronie Uczestnika ubiegającego się o certyfikat ADOS-2; 

d. przesłać nagrania z sesji ADOS-2 na nośniku pamięci (pendrive, DVD) oraz 
wypełnione protokoły, przesyłką rejestrowaną na adres jak poniżej z odpowiednim 
dopiskiem: 

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 

SPECTRUM ASC-MED (szkolenie ADOS-2) 

ul. Dzielna 47, 80-404 Gdańsk 

1.3. Dopuszcza się przesłanie nagrań sesji ADOS-2 oraz wypełnionych protokołów do oceny w 
formie zaszyfrowanej z hasłem dostępu na adres email: rynkia@spectrumascmed.com, 
gdy Szkoleniowiec przebywa poza granicami RP. 

1.4. Nagrania i kodowania w protokołach ADOS-2 powinny zostać nadesłane w terminie do 6 
miesięcy po zakończeniu dwudniowej sesji szkoleniowej ADOS-2, wraz z adresem, pod 
który Uczestnik życzy sobie, aby materiały te zostały odesłane zwrotnie przez 
Szkoleniowca po zakończonej ocenie. Informacje zwrotne na temat zgodności ocen mogą 
być także wysłane e-mailowo.  

1.5. W przypadku osób, które nie prześlą własnych nagrań i kodowań do 6 miesięcy po 
zakończonym dwudniowej sesji szkoleniowej, czas otrzymywania odpowiedzi zwrotnych 
będzie wydłużony ze względu na proces certyfikacji uczestników kolejnych edycji szkoleń 
ADOS-2. 
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2. W trakcie procesie certyfikacji ADOS-2 niezbędne jest uzyskanie zgodności ocen sesji przez 
Uczestnika z oceną szkoleniowca ADOS-2 prowadzącym szkolenie; 

2.1. W przypadku braku minimum 80% zgodności ze Szkoleniowcem wymagane będzie 
przeprowadzenie kolejnych nagrań aż do momentu uzyskania 80% lub powyżej zgodności 
ocen; 

2.2. Ocena poprawkowej sesji z nagraniem może wydłużyć czas uzyskania certyfikatu ADOS-2 
ze względu na edycje kolejnych szkoleń. 

3. Uczestnik wyraża zgodę, aby inny szkoleniowiec z zakresu narzędzia ADOS-2 (tj. dr Somer 
Bishop z University of California w San Francisco (współautor ADOS-2) uzyskał dostęp do 
danych dotyczących nagrań z sesji ADOS-2 nadesłanych do oceny przez Uczestnika, celem 
dokonania oceny i/lub weryfikacji zgodności ocen przesłanych nagrań z sesji razem ze 
szkoleniowcem dr n. med. Agnieszką Rynkiewicz. Szkoleniowiec zapewnia, iż jest to przyjęta 
na świecie praktyka wśród szkoleniowców ADOS-2.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości, przypomina się, iż z chwilą rozpoczęcia Szkolenia ADOS-2, 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wniesionej opłaty za proces 
certyfikacji.  

 

§ 3. Certyfikat 

1. Uzyskanie certyfikatu ADOS-2 do badań klinicznych (do gabinetu) zostanie potwierdzone 
informacją wysłaną na adres e-mailowy Uczestnika, a oryginał certyfikatu w formie pisemnej, 
na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny.  

2. Certyfikat zawiera oświadczenie, iż Uczestnik uczestniczył w Szkoleniu ADOS-2 oraz posiada 
wymagane umiejętności do korzystania z narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej, a także datę 
i miejsce Szkolenia.  

3. Certyfikat wydany będzie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim oraz w języku 
angielskim.  

 

§ 4. Weryfikacja osób certyfikowanych/status certyfikacji 

1.  Zgodnie z powszechnie przyjętą międzynarodową praktyką szkoleniowców ADOS-2, 
Szkoleniowiec nie publikuje na stronach internetowych danych imion i nazwisk osób, które 
zostały przez niego wyszkolone.  

2. Weryfikacja osoby wyszkolonej i certyfikowanej w ADOS-2 następuje poprzez bezpośrednie 
zapytanie skierowane w formie pisemnej, e-mailowej lub pocztą tradycyjną, bezpośrednio do 
szkoleniowca ADOS-2.  
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3. Wobec powyższego, Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie informacji o swoim statusie 
certyfikacji podmiotom trzecim, jeśli takie zapytanie zostanie przesłane do Szkoleniowca. 

 

§ 5. Uprawnienia osób certyfikowanych 

1. Osoba certyfikowana w ADOS-2 do badań klinicznych (do gabinetu) uprawniona jest do: 

1.1. indywidualnego prowadzenia sesji diagnostycznych z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2  

1.2. zakupu wszystkich pomocy diagnostycznych w ramach narzędzia ADOS-2 w 
wydawnictwach na całym świecie.  

2. Osoba certyfikowana w ADOS-2 do badań klinicznych (do gabinetu) nie jest uprawniona do 
prowadzenia szkoleń dotyczących narzędzia ADOS-2., a w szczególności współpracowników z 
tej samej placówki.  

 

§ 6. Dozwolone korzystanie z materiałów 

1. Materiały szkoleniowe narzędzia ADOS-2 (w tym protokoły), slajdy oraz inne materiały, 
przygotowane przez Szkoleniowca objęte są prawami autorskimi, a w odpowiednim zakresie 
stanowią część know-how Szkoleniowca. Zakazane jest zwielokrotnianie  
i rozpowszechnianie tych materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakiejkolwiek postaci, za 
wyjątkiem korzystania z nich dla celów niniejszego Szkolenia i certyfikacji ADOS-2 przez 
Szkoleniowca. 

2. W trakcie dwudniowej sesji szkoleniowej ADOS-2 mogą zostać ujawnione Uczestnikom dane 
osobowe (m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, wiek czy informacje o współchorobowości) 
pacjentów, ich rodzin lub innych osób, które Szkoleniowiec wykorzystał wyłącznie w celach 
edukacyjnych, w zakresie niezbędnym do potrzeb Szkolenia, a które Uczestnik zobowiązuje 
się zachować w bezwzględnej poufności, oraz do niewykorzystywania tych danych, za 
wyjątkiem, gdy jest to konieczne w toku niniejszego Szkolenia lub w procesie certyfikacji 
ADOS-2 przez Szkoleniowca. 

3. Powyższe oznacza w szczególności, iż 

3.1. DOZWOLONE jest  

3.1.1. używanie otrzymanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z 
uzyskaniem certyfikatu ADOS-2, tj. samodzielne używanie ich w celach wypełniania 
zadań szkoleniowych, w szczególności powstrzymując się od używania ADOS-2 do 
celów prowadzonej aktywności zawodowej lub działalności gospodarczej (np. 
klinicznej); 
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3.1.2. po uzyskaniu certyfikatu ADOS-2 do badań klinicznych (do gabinetu), używanie 
narzędzia ADOS-2 do celów klinicznych zgodnie z zasadami i celem ich użytkowania, 
z poszanowaniem praw autorskich. 

3.2. ZAKAZANE jest: 

3.2.1. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) 
lub dokonywania zapisu w jakiejkolwiek formie, tak całości, jak i części - inaczej niż 
do celów niniejszego Szkolenia i certyfikacji ADOS-2 przez Szkoleniowca; 

3.2.2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, a w szczególności poprzez umieszczenie w 
sieci Internet lub Intranet, dystrybuowanie w środowisku zawodowym lub 
gospodarczym (w tym wprowadzanie do obrotu lub odsprzedaż) lub publiczną 
prezentację; 

3.2.3. najem lub użyczanie tych egzemplarzy; 

3.2.4. modyfikowanie, tłumaczenie na inne języki, przystosowywanie lub adaptacja; 

3.2.5. takie wykorzystywanie danych, które mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych 
(w tym korzystanie z danych osobowych) pacjentów, ich rodzin/ osób im 
towarzyszących lub innych osób, ujawnione Uczestnikom w toku dwudniowej sesji 
szkoleniowej; 

 

§ 7. Kontakt 

Wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące Szkolenia lub procesu certyfikacji ADOS-2 
powinny być kierowane bezpośrednio do Szkoleniowca (dr n. med. Agnieszki Rynkiewicz) pod 
adres email: rynkia@spectrumascmed.com. 

 

Załącznik – formularz Oświadczenia Uczestnika  
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    Oświadczenie Uczestnika Szkolenia ADOS-2 

Ja niżej podpisany/a: 

1) oświadczam, iż zapoznałem/am się z Zasadami udziału w Szkoleniach ADOS-2 do badań 
klinicznych (do gabinetu), akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać. 

2) oświadczam, iż dobrowolnie udostępniłam/em dane osobowe na potrzeby udziału w 
Szkoleniu ADOS-2 i procesu certyfikacji z tym związanego ( m.in. imię  
i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie i inne 
wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby szkolenia) i zostałam/em 
poinformowany o celach, podstawie (innej niż zgoda) i zasadach ich przetwarzania przez 
Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED Agnieszka Rynkiewicz z 
siedzibą w Gdańsku, ul. Dzielna 47, 80-404 Gdańsk (administratora danych osobowych), 
zgodnie z przepisami RODO - 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; 

3) oświadczam, iż zostałem pouczony, iż szczegółowe zasady przetwarzania danych 
osobowych przez Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED Agnieszka 
Rynkiewicz, znajdują się na stronie internetowej www.spectrumascmed.com w ramach Polityki 
prywatności, w szczególności  o przysługujących mi prawach w związku  z takim 
przetwarzaniem; 

4) wyrażam zgodę na informowanie osób trzecich o uzyskanym certyfikacie w związku z 
moim udziałem w Szkoleniu ADOS-2 oraz procesie certyfikacji prowadzonym przez dr n. 
med. Agnieszkę Rynkiewicz; 

 

Ponadto, zostałam/em poinformowany, iż prawa własności intelektualnej do narzędzia ADOS-
2 są zastrzeżone i nieuprawnione korzystanie z narzędzia ADOS-2 (w tym protokołu, 
podręcznika czy zestawu pomocy diagnostycznych) może stanowić naruszenie tych praw, lub 
też czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną określoną w tej 
ustawie. 

Podpis:        Data:     

Imię i nazwisko (drukowanymi literami):          
  

Adres email:               
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