Załącznik nr 7
do zapytania nr 21/PROCUR/2022/DFZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR …………………….
zawarta w Szczecinie dnia ………………. pomiędzy:
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin,
NIP 852-000-67-57, REGON 000288886, reprezentowanym przez:
………………………………….
zwany dalej Zamawiającym
a
………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
Łącznie zwanych Stronami
W wyniku przeprowadzonej procedury opartej o zasadę konkurencyjności, o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 000 złotych netto, została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć
dydaktycznych podczas II edycji szkoleń specjalistycznych "Pakiet MS Office w administrowaniu
danych w sektorze ochrony zdrowia" dla maksymalnie 30 uczestników projektu pt. „Procuratio - rozwój
osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia” - Umowa nr
POWR.05.02.00-00-0019/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia dydaktyczne o których mowa w ust. 1 będą prowadzone w wymiarze 50 godzin dydaktycznych
warsztatów na jedną edycję szkolenia. Łącznie 100 godzin dydaktycznych. Zamawiający dopuszcza
prowadzenie zajęć w formie zdalnej w związku z obostrzeniami wynikającymi z przeciwdziałania zagrożeniu
epidemicznemu spowodowanemu przez wirus SARS-CoV-2, co wynika z troski o bezpieczeństwo
uczestników oraz pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę w terminie od ……………… do 31.12.2022 r. Szczegółowy
harmonogram realizacji zajęć uzgodniony będzie z Wykonawcą w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Dopuszcza się także uzgodnienie harmonogramu, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym,
poprzez pocztę elektroniczną.
Zakres merytoryczny zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia:
a. ………………….,
b. ……………….…,
c. ………………….,
W przypadku braku chętnych do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń specjalistycznych na jaki zawarta
jest niniejsza umowa, zajęcia te nie będą realizowane a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały
żadne roszczenia finansowe.
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1.
2.

3.
4.
5.

§2
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia zajęć oraz posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń przez osoby
profesjonalnie do tego przygotowane, legitymujące się odpowiednią wiedzą, kompetencjami,
doświadczeniem i właściwymi zezwoleniami lub uprawnieniami, jeżeli takie są wymagane.
Przedmiot umowy wykonany zostanie przez ………………, zamieszkałego ……………, PESEL ………………,
Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości bądź części umowy podwykonawcom.
Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie zaplecze techniczne dla prawidłowego wykonania
umowy w szczególności sale wykładowe i ćwiczeniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, znajdujące się
w salach wykładowych wydziału Nauk o Zdrowiu PUM przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie.

§3
1. W ramach usługi określonej w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania dla każdego studenta kompletnego zestawu materiałów dydaktycznych,
2) opracowania technicznego i wdrożenia materiałów na platformę e-learningową,
3) opracowania narzędzi do weryfikacji wiedzy/umiejętności/kompetencji,
4) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do stworzonych materiałów dydaktycznych,
5) przeprowadzenia zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem,
6) przygotowania materiałów dydaktycznych na wzorach prezentacji przekazanych przez
Zamawiającego,
7) uzupełniania dokumentacji zajęć wg. wzorów przekazanych przez Zamawiającego (m.in. dziennik
zajęć - tematyka, lista obecności),
8) prowadzenia list obecności studentów na zajęciach,
9) informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach
i trudnościach w realizacji umowy,
10) przygotowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia,
11) przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów powstałych podczas realizacji zajęć,
w szczególności list obecności wraz z podpisem prowadzącego (z każdego dnia zajęć), dziennika zajęć,
uzupełnionych ankiet ewaluacyjnych – najpóźniej 5 dni roboczych po zakończeniu zajęć.
2. Wykonanie przedmiotu umowy, w tym przekazanie dokumentów i materiałów, o których mowa w ust. 1,
nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu należy oznaczyć znakiem Unii
Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1.

2.

§4
Za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wynagrodzenie umowne stanowiące iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę
dydaktyczną (……………zł brutto) i łączną liczbę godzin dydaktycznych (100 h).
Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie …………………. zł brutto z zastrzeżeniem ust. 2.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o rzeczywistą liczbę
przeprowadzonych godzin dydaktycznych. Podana w ust. 1 liczba godzin dydaktycznych (100 h) jest
łączną liczbą za dwie edycje szkolenia specjalistycznego i może ulec zmianie w wyniku nałożenia
obostrzeń wynikających z przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu spowodowanemu przez wirus

_______________________________________________________________________________________________
Projekt pn. „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony
zdrowia” - Umowa nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.

2.

3.

SARS-CoV-2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
faktycznie wykonanej części umowy ustalonej w oparciu o stawkę godzinową wskazaną w ust.1.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do
Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności koszty opracowania programu, materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania,
wyżywienia i przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w § 6.
Strony ustalają, że wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji lub negocjacji, w szczególności nie
będzie możliwe jego zwiększenie w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Należność będzie płatna po zrealizowaniu każdej pojedynczej edycji szkolenia specjalistycznego.
Podstawą dokonania zapłaty będzie zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół odbioru, o którym
mowa w § 3 ust. 2 oraz prawidłowo wystawiony rachunek/faktura.
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonania w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 5 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
rachunku/fakturze.
Zamawiający akceptuje faktury/rachunki elektroniczne. Adres e-mail do przesyłania rachunków
elektronicznych: kwestura@pum.edu.pl
Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków publicznych Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strony przez 1 godzinę dydaktyczną, rozumieją 45 minut zegarowych.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również obowiązującą stawkę podatku VAT jeżeli
Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
b) zwłoki w realizacji zajęć dydaktycznych w stosunku do terminów ustalonych harmonogramem –
w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy lub dla danej części, której zwłoka dotyczy, jeżeli umowa zawarta jest na więcej niż jedną
część zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień różnicy pomiędzy nowym terminem przeprowadzenia
szkolenia a terminem pierwotnie uzgodnionym
c) z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
niniejszej umowie lub OPZ – w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie.
W przypadku niezatrudnienia lub nieoddelegowania do realizacji zamówienia zadeklarowanej
w ofercie Wykonawcy liczby osób niepełnosprawnych (jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie
zatrudnienie takich osób) lub stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie dowolnych środków
dowodowych, iż w trakcie trwania umowy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia z tymi osobami
stosunku pracy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień w okresie realizacji umowy, w którym stwierdzono wystąpienie jednego ze
wskazanych naruszeń.
W przypadku zbiegu kilku roszczeń z tytułu kar umownych Zamawiający uprawniony jest do ich
dochodzenia ze wszystkich istniejących tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi
30% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.
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4.
5.
6.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
uprawniających do skorzystania z prawa odstąpienia.

§6
1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca stworzy utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1062) mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Z chwilą stworzenia na mocy niniejszej umowy utworu, o którym mowa w ust. 1, w celu wykonania
zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00,
Wykonawca z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa
w § 3 ust. 2, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu, na wszelkich znanych
w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
a) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzanie nimi i korzystanie z nich na wszystkich wskazanych
w niniejszym ustępie polach eksploatacji,
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w każdym miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu,
systemu lub standardu,
e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
f) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemną i satelitarną) lub
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe
i platformy cyfrowe,
g) prawo do określenia nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub
rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją
rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych
wykorzystanych w Utworach,
h) prawo do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych
lub szkoleniowych,
i) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do utworu i że jest on wolny od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich,
a korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z umową nie będzie naruszać praw
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własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów
i dóbr osobistych. Jeżeli Utwór dostarczony przez Wykonawcę będzie naruszać prawa osób trzecich,
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jego modyfikacji w sposób pozwalający na jego dalsze
wykorzystywanie przez Zamawiającego bez naruszania prawa osób trzecich.
4. Przekazanie majątkowych praw autorskich następuje wraz z prawem do dokonywania opracowań,
przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i korzystanie w pełni z praw
majątkowych autorskich do powstałego prawa zależnego. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do
realizowania względem utworu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zaś upoważnienie to
ma charakter nieodwołalny.
5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw majątkowych, zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym
mowa w § 4 ust. 1.

1.

2.
3.
4.

§7
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w następującym zakresie:
a) zmiany skutkującej zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania
przedmiotu umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią;
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także
w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie
wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
§8

1.

2.

3.

Osobami do kontaktu są:
1) Ze strony Zamawiającego:
- dr n. zdr. Artur Kotwas, tel. 600 023 502, e-mail: artur.kotwas@pum.edu.pl,
- mgr Paweł Stasierowski, e-mail: pawel.stasierowski@pum.edu.pl, tel.: 091 480 07 89
2) Ze strony Wykonawcy: …………………, tel. ………………………, e-mail: …………………………
W związku z tym że działania wynikające z niniejszej umowy wynikają z założeń projektu „Procuratio rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu realizacji
§21 umowy o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00, w załączeniu Zamawiający przekazuje
obowiązek informacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
W związku z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiający jako Administrator danych przekazuje klauzulę
informacją stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
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§9
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy - wzór protokołu

Protokół odbioru
z dnia …………………………
Niniejszym potwierdza się wykonanie usługi, polegającej na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć
dydaktycznych w ………………………………… dla uczestników projektu pt. „Procuratio - rozwój osób wykonujących
czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia” w ramach umowy
o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
L.p.

Data i godzina zajęć

Liczba uczestników

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ponadto potwierdza się przekazanie:
1) list obecności z każdego dnia zajęć - ……. egz.,
2) ankiety ewaluacyjne - ……. egz.,
3) kopii wydanych zaświadczeń uczestnictwa - ……egz. z listą potwierdzającą ich odbiór,
4) konspekt wykładów (wydruk) i w formie elektronicznej – 1 egz.1
Stwierdza się wykonanie umowy bez zastrzeżeń/z następującymi zastrzeżeniami
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
Data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

……………………………………………………………
Data i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego
– potwierdzającej merytorycznie wykonania zadania

W przypadku, gdy wykład jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Załącznik nr 2 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej

znajdziesz

niezbędne

informacje

dotyczące

przetwarzania

Twoich

danych

osobowych

zgodnie

z rozporządzeniem 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, – zwanym dalej RODO – w związku z umową zawartą przez nas z Twoim Pracodawcą
lub Zleceniodawcą
Kto jest
administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

Twoich danych?
Z kim możesz się

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

skontaktować?

możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email
iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.

Skąd mamy Twoje

Twoje dane osobowe zostały podane przez Twojego Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Dane

dane?

osobowe mogą pochodzić również od Ciebie, jeżeli nam je przekazałeś. Więcej informacji
o źródle danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie dane
przetwarzamy?
W jakim celu
przetwarzamy Twoje
dane

Przetwarzamy dane obejmujące w szczególności takie kategorie jak dane identyfikacyjne
(takie jak imię, nazwisko), kontaktowe (numer telefonu, adres email).
Cel przetwarzania
Realizacja

i

Podstawa prawna
kontrola

zadań

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

wynikających z umowy, pomiędzy
Administratorem a Twoim Pracodawcą
lub Zleceniodawcą
Dochodzenie ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora

Wewnętrzne

cele

administracyjne,

analityczne i statystyczne
Komu udostępniamy
Twoje dane?

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
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2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i
zobowiązań

(świadczącym

usługi

informatyczne,

marketingowe,

prawne,

windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz
pocztowe).
Przez jaki okres

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana,

będziemy

a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów

przetwarzać Twoje

na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

dane?

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub
zanonimizowane.
Jakie prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z

przysługują Tobie w

następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych,

związku z

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia

przetwarzaniem przez

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

nas danych
osobowych?

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu
publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że
zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o
podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

O czym jeszcze
powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie będziemy przetwarzać Twoich
danych w sposób zautomatyzowany.
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Załącznik nr 3 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020,
z
siedzibą
w
Warszawie
przy
ul.
Wspólnej
2/4,
00-926
Warszawa.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub
pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie projektu Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie (nazwa podmiotu,
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych). Może się Pani/Pan również skontaktować
z inspektorem ochrony danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (nazwa podmiotu,
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych), podmiotu, który realizuje projekt
nr POWR.03.05.00-00-Z090/17 [numer projektu] poprzez email: iod@pum.edu.pl [adres
e-mail].
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
−

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

−

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

−

rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi,audytowymiipośredniczącymi (Dz.Urz.UEL286z30.09.2014);

−

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.
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4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają
udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
6. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Narodowemu Centrum Badań
i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa [nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej],
beneficjentowi realizującemu projekt Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin [nazwa i adres podmiotu, któremu powierzono dane] oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu nie dotyczy [nazwa i adres ww.
podmiotów]. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje,
kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/
Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

………………………………………………………………………
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną
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Załącznik nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej

znajdziesz

niezbędne

informacje

dotyczące

przetwarzania

Twoich

danych

osobowych

zgodnie

z rozporządzeniem 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, – zwanym dalej RODO – w związku z przygotowaniem i zawarciem umowy.
Tożsamość
administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

danych
Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Inspektora Ochrony

możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email

Danych
Cele przetwarzania i
podstawy prawne

iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Wykonania obowiązków prawnych np.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

wystawiania rachunków lub faktur,
prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dochodzenie

oraz

obrona

przed

ewentualnymi roszczeniami

uzasadnionego interesu administratora

Wewnętrzne

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie

cele

administracyjne,

analityczne i statystyczne
Odbiorcy danych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie

uzasadnionego interesu administratora

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i
zobowiązań

(świadczącym

usługi

informatyczne,

marketingowe,

prawne,

windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);
3) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
4) naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami
Okres

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana,

przechowywania

a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów

danych
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na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.
Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub
zanonimizowane.
Prawa osób, których

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z

dane dotyczą

następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu
publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że
zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o
podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Informacja o
dowolności lub

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich niepodanie może skutkować
niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.

obowiązku podania
danych
Dodatkowe

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób

informacje

zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
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PROJEKT UMOWY
UMOWA ZLECENIA NR ……………………
zawarta w dniu …………………………

pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, ul. Rybacka 1, reprezentowanym przez
dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzatę Piasecką,
zwanym dalej Zleceniodawcą, a …………………………………,
(tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko)

PESEL …………………………, zamieszkałym ……………………………,
zwaną dalej Zleceniobiorcą.
W wyniku przeprowadzonej procedury opartej o zasadę konkurencyjności, o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 000 złotych netto, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na
przeprowadzeniu następujących czynności:
Zajęcia dydaktyczne w wymiarze:……………………………………………………………………………...
(wpisz: ćwiczeń/zajęć praktycznych/zajęć stażowych/ innych czynności)

w ramach kształcenia podyplomowego: ………………………………………………………………………………………………,
(wpisz: kurs specjalizacyjny lub kurs doskonalący, kwalifikacyjny, specjalistyczny, podaj nazwę kursu lub bloku, modułu)

Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu na usługi
szkoleniowe, w szczególności w zakresie merytorycznej tematyki zajęć.
§2
1. Za wykonanie całości zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w formie: (za godzinę1),
w zależności od ilości wypracowanych w danym miesiącu godzin w jednej grupie (liczba godzin
x stawka x liczba grup), zgodnie z następującym wyliczeniem:
Liczba zleconych
Stawka godzinowa3
Liczba grup4
Łączne wynagrodzenie brutto
2
godzin
brutto w zł
Wartość przedmiotu umowy w
zł
(a x b x c)
a
b
c
d

2. Liczba godzin zleconych może ulec zmianie w wyniku nałożenia obostrzeń wynikających z przeciwdziałania
zagrożeniu epidemicznemu spowodowanemu przez wirus SARS-Cov-2. W takim przypadku Zleceniobiorca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy ustalonej w oparciu o
ustaloną stawkę godzinową.
3. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy będzie wypłacone w ramach projektu pn. „Procuratio - rozwój osób
wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia” - Umowa
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nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Strony przez 1 godzinę dydaktyczną, rozumieją 45 minut zegarowych.
§3
1. Zleceniobiorca będzie wykonywać umowę w okresie: od ……………… do 31.12.2022 r.
2. W przypadku braku chętnych do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń specjalistycznych na jaki zawarta
jest niniejsza umowa, zajęcia te nie będą realizowane a Zleceniobiorcy z tego tytułu nie będą przysługiwały
żadne roszczenia finansowe.
§4
1. Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych w §1-2 umowy, jest przedstawione przez

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zleceniobiorcę oświadczenie o ewidencji przepracowanych w danym miesiącu godzin, którego wzór
stanowi załącznik nr 1.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy jest płatne na podstawie rachunku miesięcznego, którego wzór
stanowi załącznik nr 2, wystawionego przez Zleceniobiorcę oraz w oparciu o ww. oświadczenie
o ewidencji godzin, o którym mowa w ust. 1.
Rachunek wraz z oświadczeniem o ewidencji godzin, Zleceniobiorca winien przedstawić
Zleceniodawcy najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.
Za wykonanie umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto. Od kwoty wynagrodzenia zostanie
potrącony podatek na rzecz Urzędu Skarbowego oraz składki ZUS zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zleceniobiorca przed złożeniem rachunku i oświadczenia o ewidencji, winien uzyskać poświadczenie
przepracowanych godzin przez właściwego Kierownika naukowego kursu/ specjalizacji/
pełnomocnika/koordynatora, a następnie uzyskać zatwierdzenie przez Kierownika Centrum Kształcenia
Podyplomowego.
Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1-5, zostanie wypłacone wynagrodzenie w terminie do
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. dokumenty wpłynęły do Zleceniodawcy.
Wynagrodzenie, wypłacane jest na nr konto podane przez Zleceniobiorcę w rachunku.
Zleceniodawca akceptuje rachunki elektroniczne. Adres e-mail do przesyłania rachunków
elektronicznych: kwestura@pum.edu.pl

§5
Zleceniobiorca wykonując umowę:
1. nie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy;
2. jest zobowiązany wskazać zastępcę w razie swojej choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej
wykonanie niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu 1;
3. zobowiązuje się wykonać zadania określone w umowie w sposób samodzielny i z należytą starannością;
4. zobowiązuje się wykonać pracę w miejscu i godzinach uzgodnionych z kierownikiem komórki, dla której
pracuje.
§6
Zleceniodawcy przysługuje w trakcie wykonywania umowy prawo oceny jakości wykonania zlecenia.
§7
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Strony ustalają, że niniejsza umowa:
1. może być wypowiedziana w każdym czasie za 7-dniowym pisemnym wypowiedzeniem;
2. może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę, jeśli w trakcie realizacji zlecenie
nie będzie spełniać warunków stawianych przez Zleceniodawcę;
3. może być rozwiązana za porozumieniem obu stron w ustalonym przez strony terminie.
§8
6. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniobiorca stworzy utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1062) mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
7. Z chwilą stworzenia na mocy niniejszej umowy utworu, o którym mowa w ust. 1, w celu wykonania
zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00,
Zleceniobiorca z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę oświadczenia o ewidencji godzin,
o którym mowa w § 4 ust. 1, przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworu, na
wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji
obejmujących: :
b. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d. tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzanie nimi i korzystanie z nich na wszystkich wskazanych
w niniejszym ustępie polach eksploatacji,
e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w każdym miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu,
f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemną i satelitarną) lub
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe
i platformy cyfrowe,
h. prawo do określenia nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków
towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworach,
i. prawo do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych
lub szkoleniowych,
j. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.
8. Zleceniobiorca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do utworu i że jest on wolny od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich,
a korzystanie z niego przez Zleceniodawcę lub inne osoby zgodnie z umową nie będzie naruszać praw
własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów
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i dóbr osobistych. Jeżeli Utwór dostarczony przez Zleceniobiorcę będzie naruszać prawa osób trzecich,
Zleceniobiorca niezwłocznie przystąpi do jego modyfikacji w sposób pozwalający na jego dalsze
wykorzystywanie przez Zleceniodawcę bez naruszania prawa osób trzecich.
9. Przekazanie majątkowych praw autorskich następuje wraz z prawem do dokonywania opracowań,
przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala
Zleceniodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i korzystanie w pełni z praw majątkowych
autorskich do powstałego prawa zależnego. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do realizowania
względem utworu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zaś upoważnienie to ma charakter
nieodwołalny.
10.Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw majątkowych, zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa
w § 2.
§9
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w następujących przypadkach:
d) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zleceniobiorca - wysokości 15% - maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
e) zwłoki w realizacji zajęć dydaktycznych w stosunku do terminów ustalonych harmonogramem – w
wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy lub dla danej części, której zwłoka dotyczy, jeżeli umowa zawarta jest na więcej niż jedną
część zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień różnicy pomiędzy nowym terminem przeprowadzenia
szkolenia a terminem pierwotnie uzgodnionym;
z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
niniejszej umowie lub OPZ – w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie.
2. W przypadku nie prowadzenia przez Zleceniobiorcę zajęć, który jako osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej zadeklarował w ofercie, że posiada status osoby niepełnosprawnej i będzie
osobiście prowadził zajęcia lub stwierdzenia przez Zleceniodawcę, na podstawie dowolnych środków
dowodowych, iż w trakcie trwania umowy Zleceniobiorca nie prowadzi lub nie kontynuuje prowadzenia
zajęć, Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty
dzień w okresie realizacji umowy, w którym stwierdzono wystąpienie jednego ze wskazanych naruszeń.
3. W przypadku zbiegu kilku roszczeń z tytułu kar umownych Zleceniodawca uprawniony jest do ich
dochodzenia ze wszystkich istniejących tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi
30% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym
6. Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
uprawniających do skorzystania z prawa odstąpienia.
§ 10
1. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
d) zmiany skutkującej zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania
przedmiotu umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią;
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e) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także
w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku Vat;
2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie
wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
3. Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zleceniodawca może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

1.
2.

3.
4.

§ 11
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogące wynikać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem
powszechnym właściwym dla siedziby Zleceniodawcy.
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających
ze stosunku pracy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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Załącznik nr 1 do umowy

Oświadczenie o ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia

Miesiąc: .................................. 20...... r.

Nazwisko i imię Zleceniobiorcy:
..............................................................................................................................

Podpis

miesiąc

liczba

Podpis

godzin1

Zleceniobiorcy

właściwego Kierownika
naukowego kursu/
specjalizacji/pełnomocnika/
koordynatora

Podpis Kierownika
Centrum Kształcenia
Podyplomowego

1godzina

wynosi 45 min
…………………………………………
(czytelny podpis Zleceniobiorcy)
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Załącznik nr 2 do umowy
............................ dnia .........................
....................................................................
(imię i nazwisko zleceniobiorcy)
....................................................................
(adres zamieszkania)

Nr PESEL ............................................ Nr NIP ................................................
Imiona rodziców .................................................................
Data i miejsce urodzenia ......................................................

RACHUNEK NR ……/2022/…. DLA PUM
koszt projektu
Za wykonanie zlecenia zgodnie z treścią zawartej dwustronnie umowy nr CRU/……/2022/SKP z dnia
.......................................................................................................................................................
na kwotę ............... zł (słownie złotych ..................................................................).

........................................................
(podpis wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie pracy
..........................................................
Rachunek sprawdzono pod względem
merytorycznym i formalnym

.............................................................
(podpis)
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Załącznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej

znajdziesz

niezbędne

informacje

dotyczące

przetwarzania

Twoich

danych

osobowych

zgodnie

z rozporządzeniem 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, – zwanym dalej RODO – w związku z umową zawartą przez nas z Twoim Pracodawcą
lub Zleceniodawcą
Kto jest
administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

Twoich danych?
Z kim możesz się

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

skontaktować?

możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email
iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.

Skąd mamy Twoje

Twoje dane osobowe zostały podane przez Twojego Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Dane

dane?

osobowe mogą pochodzić również od Ciebie, jeżeli nam je przekazałeś. Więcej informacji o
źródle danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub
Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie dane
przetwarzamy?
W jakim celu
przetwarzamy Twoje
dane

Przetwarzamy dane obejmujące w szczególności takie kategorie jak dane identyfikacyjne
(takie jak imię, nazwisko), kontaktowe (numer telefonu, adres email).
Cel przetwarzania
Realizacja

i

Podstawa prawna
kontrola

zadań

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

wynikających z umowy, pomiędzy
Administratorem a Twoim Pracodawcą
lub Zleceniodawcą
Dochodzenie ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora

Wewnętrzne

cele

administracyjne,

analityczne i statystyczne

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora
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Komu udostępniamy
Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
3) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
4) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i
zobowiązań

(świadczącym

usługi

informatyczne,

marketingowe,

prawne,

windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz
pocztowe).
Przez jaki okres

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana,

będziemy

a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów

przetwarzać Twoje

na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

dane?

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub
zanonimizowane.
Jakie prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z

przysługują Tobie w

następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych,

związku z

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia

przetwarzaniem przez

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

nas danych
osobowych?

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu
publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że
zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o
podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

O czym jeszcze
powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie będziemy przetwarzać Twoich
danych w sposób zautomatyzowany.
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Załącznik nr 4 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Pomorski
Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie informuje, że:
13. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można
się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora.
14. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie projektu Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie (nazwa podmiotu,
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych). Może się Pani/Pan również skontaktować
z inspektorem ochrony danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (nazwa podmiotu,
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych), podmiotu, który realizuje projekt
nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 [numer projektu] poprzez email: iod@pum.edu.pl [adres
e-mail].
15. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
−

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

−

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

−

rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
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zarządzającymi, certyfikującymi,audytowymiipośredniczącymi (Dz.Urz.UEL286z30.09.2014);
−

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

16. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020.
17. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają
udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
18. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Narodowemu Centrum Badań
i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa [nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej],
beneficjentowi realizującemu projekt Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70204 Szczecin [nazwa i adres podmiotu, któremu powierzono dane] oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu nie dotyczy [nazwa i adres ww. podmiotów].
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
19. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
20. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
21. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
22. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/
Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.
24. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
………………………………………………………………………
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną
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