Załącznik 2.2.1 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych

Regulamin ramowy pracy
Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego
1. Cele działania LCNK
Głównym celem działania LCNK jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się,
do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i
informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju, poprzez:
1) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w siedzibie LCNK i poza nią według indywidualnych
programów i zestawów zadań przygotowanych przez ekspertów z wyższych uczelni,
2) objęcie ucznia, rodzica i nauczyciela pomocą i/lub opieką psychologiczno-pedagogiczną,
3) zagwarantowanie uczniowi merytorycznego wsparcia nauczyciela, pracownika LCNK oraz
uczelni wyższej,
4) zajęcia na portalu edukacyjnym z platformą e-learningową i modułem infozadania,
likwidującą bariery komunikacyjne w dostępie do wiedzy i informacji, z możliwością
korzystania z e-konsultacji,
5) organizowanie letnich obozów naukowych oraz wycieczek dydaktycznych, odpowiadających
indywidualnym zainteresowaniom ucznia uzdolnionego,
6) umożliwienie korzystania z nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych i pomocy
naukowych, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom uczniów,
7) budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia uzdolnionego w oparciu o
współpracę z uczelniami i pracodawcami.

2. Do zadań LCNK należy:
1) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji uczniów (w oparciu o narzędzia otrzymane z
Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego) do zespołów,
2) diagnozowanie potrzeb w zakresie wspierania rozwoju ucznia uzdolnionego,
3) prowadzenie powiatowej bazy uzdolnionych uczniów i kreatywnych nauczycieli,
4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami,
uzdolnionymi, uczniami i ich rodzicami,
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5) współdziałanie z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w zakresie szkoleń
nauczycieli, ich udziału w warsztatach doskonalących pracę z uczniem uzdolnionym,
korzystania z platformy, programu infozadania, narzędzi i procedur do diagnozy, organizacji
akademickich kół naukowych, obozów, wyjazdów na uczelnie,
6) organizowanie atrakcyjnych form edukacyjnych poza siedzibą LCNK (konferencje i spotkania,
przeglądy, konkursy itp.),
7) współpraca z wykładowcami, ludźmi nauki ( wykłady, projekty),
8) gromadzenie, poszerzanie
zamieszczanych na portalu,

i

upowszechnianie

bazy

materiałów

dydaktycznych

9) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i uczniów oraz nauczycieli prowadzone
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ………………………....
10) współpraca ze szkołami i innymi LCNK oraz instytucjami około edukacyjnymi,
11) pozyskiwanie wsparcia materialnego dla uczniów,
12) współpraca z Radą Programową LCNK i samorządem lokalnym,
13) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do udziału osób skupionych wokół LCNK oraz
samego LCNK w pracach stowarzyszeń naukowych, a także do korzystania z efektów ich
działań.

3. Organizacja LCNK
Organizacja LCNK nie może naruszać postanowień statutu placówki/szkoły, w której działa LCNK.
A ) organizacja zajęć
1.
1) praca w LCNK przebiega wg ustalonego przez koordynatora, w porozumieniu z dyrektorem
szkoły/placówki, planu zajęć, w grupach, liczących nie mniej niż 5 uczestników.
2) organizacja przewiduje 3 możliwe koła (matematyczne, fizyczne i informatyczne), na
poziomie gimnazjum i 3 koła (matematyczne, fizyczne i informatyczne), na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej.
3) zajęcia z informatyki odbywają się co tydzień w wymiarze 3 godzin (3 x 45 min.), jednak w nie
większym zakresie niż 30 spotkań w roku szkolnym,
4) zajęcia z matematyki i fizyki odbywają się co tydzień w wymiarze 2 godziny (2 x 45 min.),
jednak w nie większym zakresie niż 30 spotkań w roku szkolnym,
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5) w roku szkolnym uczestnicy zajęć w LCNK dowożeni są na spotkania akademickie, w liczbie 4
na rok dla uczniów gimnazjów oraz 6 na rok dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
6) LCNK umożliwia korzystanie z nieobowiązkowych dla uczniów zajęć na portalu takich jak: Liga
Zadaniowa, e-seminaria, e-konsultacje, kursy e-learningowe,
7) uczniowie wybitni maja prawo do indywidualnego opiekuna – tutora, którym jest pracownik
naukowy uczelni.
2.
1) LCNK może realizować woje zadania poza siedzibą,
2) udział uczestników w zajęciach jest dobrowolny,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia dokumentuje ich przebieg oraz obecność uczestników
w oparciu o dokumentacje opracowana przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego.
B) Rekrutacja uczestników zajęć
1) objęcie opieką, pracą dydaktyczną oraz wsparciem pedagogiczno-psychologicznym ucznia,
uczestniczącego w zajęciach w LCNK wymaga pisemnej zgody rodziców, którzy tym samym
wyrażają wolę współpracy z nauczycielami i wszystkimi innymi osobami związanymi z pracą
LCNK,
2) uczestnikiem zajęć może zostać uczeń gimnazjum, liceum lub technikum, spełniający
następujące kryteria:
- ……………………………..
- ……………………………..
- ……………………………..
C ) Procedury rekrutacyjne
1) informacja o naborze uczestników dostępna jest dla zainteresowanych w mediach, na stronie
WWW urzędu starostwa/miasta, na stronach macierzystych szkół uczniów,
2) ………………………………
Rekrutacja Nauczycieli
1) do pracy w LCNK
z uczniem uzdolnionym mogą aplikować nauczyciele, których
przygotowanie zawodowe, doświadczenie i zainteresowania odpowiadają następującym
kryteriom:
- …………………………
- ………………………..
- …………………………..
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2) informacja o konkursie na stanowisko nauczyciela w LCNK dostępna jest dla
zainteresowanych w prasie lokalnej, na stronie WWW urzędu starostwa/miasta, na stronie
macierzystych prowadzonych przez powiat i gminy powiatu
Etapy rekrutacji:
1) rozpisanie przez dyrektora szkoły/placówki, w porozumieniu z koordynatorem oraz RCNK –
konkursu na stanowisko nauczyciela w LCNK,
2) powołanie przez dyrektora placówki/szkoły komisji w składzie: koordynator LCNK,
psycholog/konsultant; przedstawiciel jst; ekspert (np. z nauczania kreatywnego),
3) przyjęcie aplikacji,
4) weryfikacja formalna aplikacji i przesłuchanie konkursowe,
5) wyłonienie nauczycieli i zawarcie umowy na rok szkolny.

D) Rada Programowa LCNK
1) w celu sprawnego i efektywnego realizowania zadań LCNK dyrektor szkoły/placówki
powołuje Radę Programową,
2) Rada Programowa działa społecznie, a jej członkowie tworzą zespół reprezentujący RCNK,
uczestników zajęć i ich rodziców, organ prowadzący szkołę/placówkę, nauczycieli pracujących
w LCNK, lokalne instytucje wspomagające oświatę, uczelnie wyższe współpracujące z
Centrum,
3) w Radzie Programowej zasiada także dyrektor szkoły/ placówki i koordynator LCNK,
4) przewodniczącym Rady Programowej zostaje osoba wybrana spośród jej członków zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, które przeprowadza dyrektor szkoły/placówki.
5) zmiana przewodniczącego następuje na wspólny pisemny wniosek przynajmniej połowy
członków Rady Programowej, złożony na ręce dyrektora szkoły/placówki,
6) Rada Programowa działa zgodnie z regulaminem opracowanym przez siebie na swoim
pierwszym posiedzeniu i przyjętym zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

4. Postanowienia końcowe
1) prawa i obowiązki uczestników zajęć określa statut szkoły/placówki.
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Załącznik 2.2.2 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
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Załącznik 2.2.3 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
Wzór umowy z koordynatorem LCNK

Umowa o świadczenie usług na zasadach zlecenia nr ___________
zawarta w dniu __ ________________ 2011 r.

pomiędzy:
Województwem Pomorskim,
w którego imieniu działają:
1) Czesław Elzanowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
2) Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego Nr 84/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienioną uchwałą Nr 981/68/11 z dnia 9
sierpnia 2011 r.
Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk, NIP: 583-25-69-948; REGON: 191686443
- zwanym dalej Zleceniodawcą
a:
………………………………,
zamieszkałą/ym w ……………………, ul. ………………………., legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze
………………………….., wydanym przez ………………………………………., posiadającą/ym PESEL …………………………….. .
- zwaną dalej Zleceniobiorcą,
o treści następującej:
§ 1.
1. Zleceniodawca oświadcza, że zawiera Umowę:
1) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i uchwały nr 161/291/10 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO, zmienionej Uchwałą nr
1349/364/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 października 2010 r.,
2) w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowanego w ramach Priorytetu
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się
wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki w danej
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dziedzinie, najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tożsamych z przedmiotem
Umowy oraz ewentualnymi wytycznymi Zleceniodawcy, które mieszczą się w ramach przedmiotu
Umowy,
2) nie prowadzi działalności gospodarczej,
3) posiada informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami tej ustawy dla potrzeb wykonania
Umowy oraz jej rozliczenia przez Zleceniodawcę.
§ 2.
Na potrzeby Umowy Strony przyjmują następujące definicje:
1) Departament - Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
2) Projekt – Projekt systemowy pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowany w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zatwierdzony Uchwałą nr
1195/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i przyznania dofinansowania na jego realizację oraz określenia
praw i obowiązków Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego jako Beneficjenta tego projektu,
3) LCNK - Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
4) RCNK - Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
§ 3.
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 lipca 2012 r.
Świadczenie usług przez Zleceniobiorcę zostaje podzielone na dwa etapy:
1) I etap w terminie od zawarcia Umowy do 15 grudnia 2011 r.,
2) II etap w terminie do 31 lipca 2012 r.
§ 4.

1.

Na podstawie Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zadania koordynatora LCNK w powiecie
………………, które będą obejmować:
1) kierowanie bieżącą działalnością LCNK i reprezentowanie go w kontaktach na zewnątrz,
2) planowanie pracy LCNK i organizacja we współpracy ze specjalistą ds. powołania LCNK zajęć
pozalekcyjnych na dany rok szkolny, z uwzględnieniem m.in. dostępności pracowni, dyspozycyjności
nauczycieli prowadzących zajęcia,
3) organizowanie udziału uczniów uzdolnionych w dodatkowych formach wsparcia poza siedzibą LCNK,
np. wykłady, konferencje i spotkania, praktyki i wycieczki edukacyjne (np. do zakładów pracy
wdrażających nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne, ośrodków naukowych),
4) organizowanie w ramach LCNK dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie form wsparcia uczniów
uzdolnionych, np. konkursów, wykładów, spotkań itp.,
5) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków na potrzebę organizacji dodatkowych form
wsparcia dla uczniów uzdolnionych oraz udziału uczniów w formach wsparcia realizowanych poza
LCNK,
6) sprawowanie nadzoru nad zajęciami pozalekcyjnymi prowadzonymi przez nauczycieli w LCNK oraz nad
pracą psychologa,
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2.

3.

7) udział w ewaluacji działań realizowanych przez LCNK,
8) przedstawienie planu pracy LCNK na dany rok do zatwierdzenia Departamentowi, w terminie do 30 dni
po dacie zawarcia Umowy,
9) przedstawienie Departamentowi sprawozdania z wykonania planu pracy LCNK za dany rok do dnia 31
lipca danego roku,
10) współpraca z Departamentem, dyrektorem placówki w której mieści się LCNK oraz z innymi LCNK,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, psychologiem oraz nauczycielami zatrudnionymi w
ramach Projektu, z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz z radą konsultacyjną,
11) właściwe prowadzenie dokumentacji z działalności LCNK (listy obecności, harmonogram zajęć itp.),
12) zebranie i zweryfikowanie oraz przekazanie do Departamentu Edukacji i Sportu dokumentów
niezbędnych do wypłaty stypendiów uczniom objętych wsparciem w ramach LCNK,
13) wprowadzenie danych uczniów objętych wsparciem w ramach LCNK do formularza podsystemu PEFS,
14) zapewnienie pracownikom i wszystkim korzystającym z usług placówki bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki,
15) współdziałanie z RCNK między innymi w takich obszarach, jak: doskonalenie nauczycieli w zakresie
pracy z uczniem uzdolnionym, korzystanie z portalu edukacyjnego i platformy e-learningowej,
organizacja spotkań akademickich i obozów naukowych, przyznanie uczniowi indywidualnego
opiekuna-mentora,
16) udzielanie zainteresowanym osobom informacji na temat wsparcia zapewnianego uczniom
uzdolnionym w ramach Projektu oraz poza nim.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy w terminie do siedmiu dni po zakończeniu
każdego z etapów sprawozdanie dotyczące realizacji zadań wykonanych w danym etapie. Zleceniodawcy
przysługuje prawo zadawania pytań odnośnie treści złożonego sprawozdania, żądania uzupełnienia treści
sprawozdania lub złożenia innych dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania Umowy.
Sprawozdanie uważa się za prawidłowo sporządzone pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia go przez
Zleceniodawcę.
Wszelkie opinie i rekomendacje, wydane przez Zleceniobiorcę na podstawie Umowy, nie mają dla
Zleceniodawcy charakteru wiążącego.
§ 5.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w łącznej
wysokości ……….. zł brutto (słownie: ………… złotych 00/100), przelewem na wskazane w rachunku konto
Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach:
1) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ……… złotych brutto) z tytułu wykonania I etapu;
2) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ………. złotych brutto) z tytułu wykonania II etapu;
Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku, przy czym Zleceniobiorca wystawi każdy z
dwóch rachunków po zakończeniu etapu i pod warunkiem dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo
sporządzonego sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2.
Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zleceniodawcy należnego na rzecz
Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
Zobowiązanie Zleceniodawcy zostanie zatem wykonane z momentem zapłaty całości wynagrodzenia, a
Zleceniobiorca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia,
zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Rozliczenie należnych składek i obciążeń podatkowych wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku złożonego przez Zleceniobiorcę.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w
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ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§ 6.
1.
2.

Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę.
W zakresie prawa kontroli uprawnienia Zleceniodawcy obejmują w szczególności prawo:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) przedstawiania Zleceniobiorcy uwag na temat wykonywania Umowy,
3) żądania dostarczenia przez Zleceniobiorcę w odpowiednim terminie wszelkich informacji,
wyjaśnień i sprawozdań dotyczących wykonywania Umowy,
4) żądania od Zleceniobiorcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, który powinien być odpowiedni do
rodzaju zaleconych zmian lub czynności.
§ 7.

1.

2.

3.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez obowiązku
zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli Zleceniodawca pozostaje
w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia za dany etap Umowy, które wynosi co najmniej 14 dni, licząc od
dnia upływu terminu płatności wskazanego w poprawnie wystawionym pod względem formalnorachunkowym rachunku - pod warunkiem uprzedniego doręczenia Zleceniodawcy pisemnego wezwania
do zapłaty, które pozostanie bezskuteczne.
Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez obowiązku
zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli:
1) Zleceniobiorca zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy, lub
2) Zleceniobiorca nienależycie wykonuje Umowę, lub
3) Zleceniobiorca w inny sposób istotnie naruszył Umowę
- z zastrzeżeniem, że przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Zleceniodawca doręczy
Zleceniobiorcy wezwanie do:
1) wykonania Umowy (w przypadku pkt 1 wyżej),
2) zmiany sposobu wykonania Umowy (w przypadku pkt 2 wyżej),
3) usunięcia istotnego naruszenia Umowy (w przypadku pkt 3 wyżej),
a doręczone wezwanie pozostanie bezskuteczne.
Istotne naruszenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ma miejsce gdy:
1) naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Zleceniobiorcy, lub
2) naruszenie zobowiązania daje Zleceniodawcy uzasadnione podstawy, aby nie pokładać
zaufania w dalszym świadczeniu usługi przez Zleceniobiorcę.
§ 8.

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zleceniodawcy przysługują od Zleceniobiorcy
kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) Zleceniodawca wypowie Umowę na podstawie § 7 ust. 2 - w wysokości 25 % łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) Zleceniobiorca nie świadczy którejkolwiek z usług, o których mowa w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,4 %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy przypadek braku
świadczenia usługi.
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2. Kary umowne należne na podstawie Umowy będą naliczane kumulatywnie, jednakże łączna wysokość
naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 33 % wysokości
Wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody, Zleceniodawca ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kary umownej następuje w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty
na wskazany w komparycji Umowy adres Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9.
1. Zleceniobiorca oświadcza i gwarantuje, że dokumenty sporządzone przez niego na podstawie Umowy i
stanowiące utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych - j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. [dalej: Pr. aut.], zwane dalej w niniejszym
paragrafie „Dziełem”, będą wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej i nie będą naruszać praw
autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem
Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne Dzieła, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z
wykonywaniem Umowy przepisów Pr. aut.
2. Z dniem doręczenia Zleceniodawcy Dzieła Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę wszystkie autorskie
prawa majątkowe do Dzieła wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do
Dzieła – bez ograniczeń co do terminu, liczby egzemplarzy Dzieła i miejsca korzystania z niego.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 2, obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła lub jego części – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób innych niż w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (np. na ekranie, w sieci Internet); przy czym rozpowszechnianie Dzieła lub
jego części może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich
realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, makiet czy planów),
4) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie Dzieła do komputera i przechowywanie Dzieła w bazie
danych (pamięci) komputera i serwerze sieci komputerowej, wprowadzanie Dzieła do sieci
komputerowej i przechowywanie go w niej,
5) utrwalanie, przechowywanie i używanie Dzieła w formie zapisu na papierze i zapisu
magnetycznego, za pomocą wizji lub fonii,
6) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych,
7) tłumaczenie Dzieła na różne języki,
8) tworzenie na podstawie Dzieła opracowań oraz korzystanie z nich.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za:
1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, o których
mowa w ust. 3,
2) upoważnienie do korzystania z Dzieła w zakresie określonym postanowieniami Umowy,
3) przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dzieła,
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4) przeniesienie własności egzemplarzy, na których Dzieło utrwalono.
§ 10.
1. Do kontaktów roboczych Zleceniodawca wyznacza ………………………………
2. Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zleceniobiorca - na wezwanie podmiotu uprawnionego do
przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu
podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
3. Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem
uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli
Zleceniobiorca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu odmowy
jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony będą dążyły do
osiągnięcia rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie
miesiąca od dnia doręczenie drugiej Stronie wezwania do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron
może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na
siedzibę Zleceniodawcy.
5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego i Pr. aut.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy
i dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

…………………………………
/data i podpis/

Zleceniobiorca

…………………………………
/data i podpis/
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Załącznik 2.2.4 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
Wzór umowy z psychologiem LCNK
Umowa o świadczenie usług na zasadach zlecenia nr ..............................
zawarta w dniu ............................... 2011 r.
pomiędzy:
Województwem Pomorskim,
w którego imieniu działa Zarząd w osobach:
1) Czesława Elzanowskiego – Członka Zarządu Województwa Pomorskiego,
2) Ryszarda Świlskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego,
Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk, NIP: 583-25-69-948; REGON: 191686443
- zwanym dalej Zleceniodawcą
a:
...........................……………………………………,
zamieszkałą/ym w ….........…………………, ul. …….........……………., legitymującą/ym się dowodem osobistym o
numerze ………………............, wydanym przez………………………….............……., posiadającą/ym PESEL ……………….. .
- zwaną dalej Zleceniobiorcą,
o treści następującej:
§ 1.
1. Zleceniodawca oświadcza, że zawiera Umowę:
1) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i uchwały nr 161/291/10 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO, zmienionej Uchwałą nr
1349/364/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 października 2010 r.,
2) w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowanego w ramach Priorytetu
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje
się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki w
danej dziedzinie, najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tożsamych z
przedmiotem Umowy oraz ewentualnymi wytycznymi Zleceniodawcy, które mieszczą się w
ramach przedmiotu Umowy,
2) nie prowadzi działalności gospodarczej,
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3) posiada informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami tej ustawy dla potrzeb wykonania
Umowy oraz jej rozliczenia przez Zleceniodawcę.
§ 2.
Na potrzeby Umowy Strony przyjmują następujące definicje:
1) Departament - Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
2) Projekt – Projekt systemowy pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowany w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zatwierdzony Uchwałą nr
1195/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i przyznania dofinansowania na jego realizację oraz określenia praw i
obowiązków Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
jako Beneficjenta tego projektu,
3) LCNK - Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego

1.
2.

1.
2.

§ 3.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 lipca 2012 r.
Świadczenie usług przez Zleceniobiorcę zostaje podzielone na dwa etapy:
3) I etap w terminie od zawarcia Umowy do 15 grudnia 2011 r.,
4) II etap w terminie do 31 lipca 2012 r.
§ 4.
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zadania psychologa w LCNK w
powiecie ………......……..……
Na podstawie Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia 28 godzin zajęć dla grupy uczniów uzdolnionych objętych wsparciem w
ramach Projektu, uwzględniających m. in. następujące zagadnienia:
a)
technikę kreatywnego myślenia i trening twórczości,
b)
radzenie sobie ze stresem,
c)
budowanie poczucia własnej wartości,
d)
reagowanie na sukces i na porażkę,
e)
komunikowanie się z innymi,
f)
akceptacja przez rówieśników,
g)
strategie sprzyjające uczeniu się,
h)
szybkie czytanie i zapamiętywanie,
b) odbycia 8 godzin konsultacji dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, w ramach których
zostanie zapewnione:
a)
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uczestniczącym w
projekcie w danym powiecie;
b)
wspieranie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne prowadzone w
LCNK w zakresie diagnozy uzdolnień i wsparcia psychologicznego;
c)
udzielanie konsultacji dla rodziców uczniów uczestniczących w Projekcie;
c) współpracy z koordynatorem LCNK w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań
potrzeb uczniów (na wejściu i wyjściu),
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d) przeanalizowania wyników badań uczniów przeprowadzonych w poradniach psychologicznopedagogicznych oraz badań potrzeb uczniów oraz sporządzenia listy rekomendacji i
wskazówek dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne,
e) współpracy z pozostałymi LCNK i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie
działań prowadzonych w ramach Projektu,
f) wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących ucznia, na wniosek
nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, m.in. w sprawie objęcia ucznia indywidualną
opieką mentora.
Zajęcia, o których mowa w ust 2 pkt 1, zostaną zrealizowane z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzane są w odrębnych
grupach,
2) program zajęć musi zostać dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb uczniów objętych
wsparciem,
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć,
4) Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć.
Konsultacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zostaną zrealizowane z uwzględnieniem następujących
wytycznych:
1) konsultacje odbywać się będą w liczbie jednej godziny miesięcznie,
2) Zleceniobiorca udostępni adres poczty elektronicznej i będzie udzielał odpowiedzi na pytania
rodziców i nauczycieli, dotyczące opieki nad uczniami uzdolnionymi,
3) oprócz gotowości do udzielenia konsultacji w zaplanowanych godzinach, Zleceniobiorca
zapewni możliwość umówienia indywidualnego spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli
w poradni psychologiczno pedagogicznej.
Usługi, o których mowa w ust. 2, będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac psychologa LCNK,
opracowanym przez Zleceniobiorcę i przekazanym Zleceniodawcy do akceptacji w wersji elektronicznej i
drukowanej, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Harmonogram będzie
zawierał w szczególności następujące informacje:
1) dzienne daty i godziny zajęć, ich tematykę, liczbę zaplanowanych godzin i planowane do
osiągnięcia cele,
2) terminy konsultacji,
3) terminy przeanalizowania wyników badań uczniów przeprowadzonych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych oraz badań potrzeb uczniów oraz datę końcową sporządzenia
listy rekomendacji i wskazówek dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne .
Wykonanie Umowy będzie dokumentowane przez Zleceniobiorcę poprzez przygotowanie sprawozdań z
realizacji zadań powierzonych w Umowie, na zakończenie każdego z etapów Umowy, oraz przekazanie ich
w wersji elektronicznej i drukowanej do Departamentu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu
etapu Umowy. Zleceniodawcy przysługuje prawo zadawania pytań odnośnie treści złożonego
sprawozdania, żądania uzupełnienia treści sprawozdania lub złożenia innych dokumentów stanowiących
dowód należytego wykonania Umowy. Sprawozdanie uważa się za prawidłowo sporządzone pod
warunkiem pisemnego zatwierdzenia go przez Zleceniodawcę.
Wszelkie opinie i rekomendacje, wydane przez Zleceniobiorcę na podstawie Umowy, nie mają dla
Zleceniodawcy charakteru wiążącego.
§ 5.
Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
w łącznej wysokości ……….. zł brutto (słownie: ……… złotych 00/100), przelewem na wskazane w rachunku
konto Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach:
3) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ……. złotych brutto) z tytułu wykonania I etapu;
4) w wysokości ……… zł brutto (słownie: …….. złotych brutto) z tytułu wykonania II etapu;
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Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku, przy czym Zleceniobiorca wystawi każdy z
dwóch rachunków po zakończeniu etapu i pod warunkiem dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo
sporządzonego sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 6.
Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zleceniodawcy należnego na rzecz
Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
Zobowiązanie Zleceniodawcy zostanie zatem wykonane z momentem zapłaty całości wynagrodzenia, a
Zleceniobiorca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia,
zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Rozliczenie należnych składek i obciążeń podatkowych wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku złożonego przez Zleceniobiorcę.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w
ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 6.
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę.
2. W zakresie prawa kontroli uprawnienia Zleceniodawcy obejmują w szczególności prawo:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) przedstawiania Zleceniobiorcy uwag na temat wykonywania Umowy,
3) żądania dostarczenia przez Zleceniobiorcę w odpowiednim terminie wszelkich informacji,
wyjaśnień i sprawozdań dotyczących wykonywania Umowy,
4) żądania od Zleceniobiorcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, który powinien być odpowiedni do
rodzaju zaleconych zmian lub czynności.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji podczas zajęć, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 1, bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniobiorcy o terminie wizytacji. Przedmiotem
wizytacji będzie w szczególności kontrola należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca winien stworzyć odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym wizytację.

1.

2.

3.

§ 7.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez obowiązku
zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli Zleceniodawca pozostaje
w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia za dany etap Umowy, które wynosi co najmniej 14 dni, licząc od
dnia upływu terminu płatności wskazanego w poprawnie wystawionym pod względem formalnorachunkowym rachunku - pod warunkiem uprzedniego doręczenia Zleceniodawcy pisemnego wezwania do
zapłaty, które pozostanie bezskuteczne.
Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez obowiązku
zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli:
1) Zleceniobiorca zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy, lub
2) Zleceniobiorca nienależycie wykonuje Umowę, lub
3) Zleceniobiorca w inny sposób istotnie naruszył Umowę
- z zastrzeżeniem, że przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Zleceniodawca doręczy
Zleceniobiorcy wezwanie do:
4) wykonania Umowy (w przypadku pkt 1 wyżej),
5) zmiany sposobu wykonania Umowy (w przypadku pkt 2 wyżej),
6) usunięcia istotnego naruszenia Umowy (w przypadku pkt 3 wyżej),
a doręczone wezwanie pozostanie bezskuteczne.
Istotne naruszenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ma miejsce gdy:
1) naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
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Zleceniobiorcy, lub
2) naruszenie zobowiązania daje Zleceniodawcy uzasadnione podstawy, aby nie pokładać
zaufania w dalszym świadczeniu usługi przez Zleceniobiorcę.
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§ 8.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zleceniodawcy przysługują od Zleceniobiorcy
kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) Zleceniodawca wypowie Umowę na podstawie § 7 ust. 2 - w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) Zleceniobiorca popada w zwłokę z doręczeniem harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 5
[zwanego dalej: „Harmonogramem”] - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1, lub
3) Zleceniobiorca nie realizuje zajęć w terminach, o których mowa w Harmonogramie, chyba że wystąpią
obiektywnie uzasadnionych przyczyny braku realizacji zajęć - w wysokości 200 zł za każdy dzień, w
którym nie przeprowadzono zajęć, lub
Kary umowne należne na podstawie Umowy będą naliczane kumulatywnie, jednakże łączna wysokość
naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 60 % wysokości
Wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody, Zleceniodawca ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zapłata kary umownej następuje w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty
na wskazany w komparycji Umowy adres Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm. [dalej: „u.o.d.o.”] - w celu wykonania przez Zleceniobiorcę
Umowy - Zleceniodawca zobowiązuje się powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie określonych w ust. 2
danych osobowych uczniów, z którymi Zleceniobiorca przeprowadzi zajęcia § 4 ust. 2 pkt 1 w związku z
realizacją Projektu, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami u.o.d.o. i rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - Dz. U. z
2004 r. Nr 100 poz. 1024 [zwanego dalej: „Rozporządzeniem”], na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy i oznacza w
szczególności nazwisko i imiona, płeć, wiek, PESEL, wykształcenie i dane kontaktowe - tj.: adres (ulica,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo), telefon stacjonarny, telefon
komórkowy i adres e-mail. Wszelkie zmiany zakresu przetwarzania danych osobowych wymagają zgody
Stron i powodują konieczność dokonania zmian Umowy w formie aneksu.
Przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju
Regionalnego będącego administratorem danych osobowych.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi
zgodę na ich przetwarzanie.
Zleceniobiorca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków
zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 u.o.d.o. oraz spełnienia wymagań
określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a u.o.d.o. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić
środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zwłaszcza
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
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przetwarzaniem z naruszeniem przepisów u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami u.o.d.o. oraz Rozporządzenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać funkcje administratora danych osobowych, o których mowa w art. 26 u.o.d.o,
2) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w tym w szczególności, politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych,
3) przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub
w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do
przetwarzania danych osobowych,
4) wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów u.o.d.o.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym przestrzegania następujących zasad
postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:
1) pracy z przedmiotowymi dokumentami jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do
których wykonania dokumenty są przeznaczone;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do wykonania Umowy.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w okresie
obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności
objętych Umową, także po ustaniu Umowy;
2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zaginięciem;
3) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż
określone w Umowie.
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
sądami, urzędami państwowymi lub policją.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, na każde jego żądanie, informacji na temat
przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Zleceniobiorcę, a w szczególności niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych.
10. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli
zgodności z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz postanowieniami niniejszego paragrafu
przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane.
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być doręczone Zleceniobiorcy co najmniej 5
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
11. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez Zleceniobiorcę
zobowiązań wynikających z przepisów u.o.d.o., Rozporządzenia lub niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca
umożliwi Zleceniodawcy lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej
kontroli w celu, o którym mowa w ust. 10.
12. Kontrolerzy Zleceniodawcy lub podmiotu przez niego upoważnionego mają w szczególności prawo:
1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza
zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności
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kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami u.o.d.o.,
Rozporządzenia oraz postanowieniami niniejszego paragrafu;
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do
przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia kontrolerów Zleceniodawcy lub podmiotu przez niego upoważnionego, o których mowa w
ust. 12, nie wyłączają uprawnień wynikających z „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013”.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez Zleceniodawcę lub przez podmiot przez niego upoważniony.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia danych osobowych, powierzonych na podstawie
niniejszego paragrafu, natychmiast po zakończeniu ich przetwarzania.
W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od sposobu rozwiązania i
podstawy prawnej) Strony bezzwłocznie podejmą decyzję w szczególności o procedurze, formie, terminie
zwrotu danych osobowych Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się w
szczególności do zwrotu wszelkich danych osobowych objętych Umową i zaprzestania ich przetwarzania.
Z tytułu obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy nie przysługuje od
Zleceniodawcy żadne wynagrodzenie lub inne świadczenia, w szczególności zwrot kosztów, wydatków,
nakładów.
§ 11.
Do kontaktów roboczych Zleceniodawca wyznacza …………………...
Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zleceniobiorca - na wezwanie podmiotu uprawnionego
do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu
podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem
uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli
Zleceniobiorca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu
odmowy jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony będą dążyły do
osiągnięcia rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie
miesiąca od dnia doręczenie drugiej Stronie wezwania do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron
może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu
na siedzibę Zleceniodawcy.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego, u.o.d.o. i Rozporządzenia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zleceniobiorcy i dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
…………………………………
/data i podpis/

…………………………………
/data i podpis/
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Załącznik 2.2.5 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
Wzór umowy z koordynatorem RCNK
Umowa o świadczenie usług na zasadach zlecenia nr ___________
zawarta w dniu __ ________________ 2011 r.
pomiędzy:
Województwem Pomorskim,
w którego imieniu działają:
3) Czesław Elzanowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
4) Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego Nr 84/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienioną uchwałą Nr 981/68/11 z dnia 9
sierpnia 2011 r.
Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk, NIP: 583-25-69-948; REGON: 191686443
- zwanym dalej Zleceniodawcą
a:
…………………………….
zamieszkałą w ……………………………………, legitymującą się dowodem osobistym o numerze
…………………….., wydanym przez ………….………………………….. posiadającą PESEL …………………………………...
- zwaną dalej Zleceniobiorcą,
o treści następującej:
§ 1.
1. Zleceniodawca oświadcza, że zawiera Umowę:
1)
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i uchwały nr 161/291/10 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO, zmienionej Uchwałą nr 1349/364/10 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 19 października 2010 r.,
2)
w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowanego w ramach Priorytetu IX
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1)
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się
wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki w danej
dziedzinie, najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tożsamych z przedmiotem
Umowy oraz ewentualnymi wytycznymi Zleceniodawcy, które mieszczą się w ramach przedmiotu
Umowy,
2)
nie prowadzi działalności gospodarczej,
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3)

posiada informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami tej ustawy dla potrzeb wykonania
Umowy oraz jej rozliczenia przez Zleceniodawcę.

§ 2.
Na potrzeby Umowy Strony przyjmują następujące definicje:
1) Departament - Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
2) Partner – przedstawiciele otoczenia biznesowego i naukowego Projektu oraz organizacji
pozarządowych,
3) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu
Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie
matematyki,
fizyki
i
informatyki
współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Departament, dotyczące w szczególności
organizacji i przeprowadzenia spotkań akademickich,
4) Projekt – Projekt systemowy pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, realizowany w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zatwierdzony Uchwałą nr
1195/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i przyznania dofinansowania na jego realizację oraz określenia praw i
obowiązków Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
jako Beneficjenta tego projektu,
5) Rada Konsultacyjna – organ powołany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, złożony z
przedstawicieli Partnerów Projektu – autorytetów społecznych, naukowych i samorządowych
Pomorza.

1.
2.

1.

§ 3.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia 2012 r.
Świadczenie usług przez Zleceniobiorcę zostaje podzielone na trzy etapy:
1) I etap w terminie od zawarcia Umowy do 15 grudnia 2011 r.,
2) II etap w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
3) II etap w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

§ 4.
Na podstawie Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zadania „Koordynatora Regionalnego
Centrum Nauczania Kreatywnego [dalej: „RNCK”] w Gdańsku”, które w szczególności będą obejmować:
1) kierowanie bieżącą działalnością RCNK i reprezentowanie go w kontaktach na zewnątrz,
2) planowanie pracy RCNK na dany rok szkolny, a zwłaszcza przedstawienie planu pracy RCNK na
dany rok szkolny do zatwierdzenia Departamentowi, w terminie do 21 dni roboczych po dacie
zawarcia Umowy,
3) nadzorowanie prowadzenia portalu edukacyjnego i platformy e-learningowej, a w szczególności
pracy redakcji portalu,
4) koordynowanie współpracy między Lokalnymi Centrami Nauczania Kreatywnego [dalej: „LCNK”]
oraz uczelniami wyższymi i pracodawcami,
5) współpracę z Departamentem oraz z Radą Konsultacyjną w zakresie wspieranie uczniów
wybitnie uzdolnionych, a w szczególności w sprawie przyznawania uczniom indywidualnego
opiekuna-mentora,
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3.
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2.

3.

4.

5.
6.
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6) współpracę z Departamentem w zakresie:
a) prowadzenia ewaluacji wewnętrznej działalności sieci LCNK i upowszechniania jej
efektów,
b) organizacji obozów naukowych oraz spotkań akademickich, w porozumieniu z LCNK,
c) tworzenia w ramach Projektu porozumień o współpracy z uczelniami wyższymi,
pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi,
d) utworzenia i działania Rady Konsultacyjnej,
7) wykonywanie zadań związanych z realizowanymi przez Departament Postępowaniami, a w
szczególności udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej oraz w ocenie ofert,
8) współpracę z zespołem Projektu w zakresie opracowania produktu finalnego,
9) właściwe prowadzenie dokumentacji z działalności RCNK, a zwłaszcza przedstawienie
Departamentowi sprawozdania z wykonania planu pracy za dany rok szkolny do dnia 31 lipca
danego roku, inicjowanie oraz upowszechnianie działań na rzecz odkrywania i rozwoju talentów
uczniów województwa pomorskiego,
10) wskazywanie kierunków rozwoju Pomorskiego Regionalnego Programu Wspierania Uzdolnień,
11) promowanie Projektu poprzez wydarzenia medialne, np. konferencje i spotkania informacyjne.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy w terminie do siedmiu dni po zakończeniu
każdego z etapów sprawozdanie dotyczące realizacji zadań wykonanych w danym etapie.
Wszelkie opinie i rekomendacje, wydane przez Zleceniobiorcę na podstawie Umowy, nie mają dla
Zleceniodawcy charakteru wiążącego.
§ 5.
Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
w łącznej wysokości ………. zł brutto (słownie: …….. złotych 00/100), przelewem
na wskazane w rachunku konto Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach:
4) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ………. złotych brutto) z tytułu wykonania I etapu;
5) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ………. złotych brutto) z tytułu wykonania II etapu;
6) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ………. złotych brutto) z tytułu wykonania III etapu;
Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku, przy czym Zleceniobiorca wystawi każdy z
trzech rachunków po zakończeniu etapu i pod warunkiem dostarczenia Zleceniodawcy sprawozdania, o
którym mowa w § 4 ust. 2.
Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zleceniodawcy należnego na rzecz
Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
Zobowiązanie Zleceniodawcy zostanie zatem wykonane z momentem zapłaty całości wynagrodzenia, a
Zleceniobiorca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia,
zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Rozliczenie należnych składek i obciążeń podatkowych wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionego pod względem formalno-rachunkowym rachunku złożonego przez Zleceniobiorcę.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w
ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 6.
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę.
2. W zakresie prawa kontroli uprawnienia Zleceniodawcy obejmują w szczególności prawo:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) przedstawiania zleceniobiorcy uwag na temat wykonywania Umowy,
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3) żądania dostarczenia przez Zleceniobiorcę w odpowiednim terminie wszelkich informacji,
wyjaśnień i sprawozdań dotyczących wykonywania Umowy,
4) żądania od Zleceniobiorcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli
prawidłowości wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, który powinien być odpowiedni do
rodzaju zaleconych zmian lub czynności.
§ 7.
1. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez
obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli
Zleceniodawca pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia za dany etap Umowy, które wynosi
co najmniej 14 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego w poprawnie wystawionym
pod względem formalno- rachunkowym rachunku - pod warunkiem uprzedniego doręczenia
Zleceniodawcy pisemnego wezwania do zapłaty, które pozostanie bezskuteczne.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez
obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia), z ważnych powodów, w szczególności jeżeli
Zleceniodawca:
1) zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy, lub
2) nienależycie wykonuje Umowę, lub
3) w inny sposób istotnie naruszył Umowę
- z zastrzeżeniem, że przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Zleceniodawca doręczy
Zleceniobiorcy wezwanie do:
1)
wykonania Umowy (w przypadku pkt 1 wyżej),
2)
zmiany sposobu wykonania Umowy (w przypadku pkt 2 wyżej),
3)
usunięcia istotnego naruszenia Umowy (w przypadku pkt 3 wyżej),
a doręczone wezwanie pozostanie bezskuteczne.
3. Istotne naruszenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ma miejsce gdy naruszenie:
1) zobowiązania nastąpiło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Zleceniobiorcy, lub
2) zobowiązania daje Zleceniodawcy uzasadnione podstawy, aby nie pokładać
zaufania w dalszym wykonaniu zlecenia przez Zleceniobiorcę.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 8.
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną, jeżeli:
1) Zleceniobiorca opóźnia się ze świadczeniem usług w stosunku do terminu, ustalonego na
podstawie § 3 ust. 1 - w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
2) Zleceniodawca wypowie Umowę na podstawie § 7 ust. 2 - w wysokości 15 % łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
Kary umowne należne na podstawie Umowy będą naliczane kumulatywnie, jednakże łączna wysokość
naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 25 % wysokości
Wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody, Zleceniodawca ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zapłata kary umownej następuje w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do
zapłaty na wskazany w komparycji Umowy adres Zleceniobiorcy.
Strony ustalają, że Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 9.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - j.t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926, z późn. zm. [dalej: „u.o.d.o.”] - w celu wykonania przez Zleceniobiorcę Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie określonych w ust. 2 danych
osobowych uczniów i nauczycieli objętych wsparciem w ramach Projektu, w związku z realizacją Projektu, a
Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w tym przepisami u.o.d.o. i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024 [zwanego
dalej: „Rozporządzeniem”], na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy i oznacza w
szczególności nazwisko i imiona, płeć, wiek, PESEL, wykształcenie i dane kontaktowe - tj.: adres (ulica,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo), telefon stacjonarny, telefon
komórkowy i adres e-mail. Wszelkie zmiany zakresu przetwarzania danych osobowych wymagają zgody
Stron i powodują konieczność dokonania zmian Umowy w formie aneksu.
Przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju
Regionalnego będącego administratorem danych osobowych.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi
zgodę na ich przetwarzanie.
Zleceniobiorca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków
zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 u.o.d.o. oraz spełnienia wymagań
określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a u.o.d.o. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić
środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zwłaszcza
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami u.o.d.o. oraz Rozporządzenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać funkcje administratora danych osobowych, o których mowa w art. 26 u.o.d.o,
2) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
w tym w szczególności, politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych,
3) przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub
w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do
przetwarzania danych osobowych,
4) wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów u.o.d.o.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym przestrzegania następujących zasad
postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe:
1) pracy z przedmiotowymi dokumentami jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do
których wykonania dokumenty są przeznaczone;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do wykonania Umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w okresie obowiązywania
Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, także
po ustaniu Umowy;
2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zaginięciem;
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3) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż
określone w Umowie.
Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
sądami, urzędami państwowymi lub policją.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, na każde jego żądanie, informacji na temat
przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Zleceniobiorcę, a w szczególności niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych.
Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli
zgodności z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz postanowieniami niniejszego paragrafu
przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane.
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być doręczone Zleceniobiorcy co najmniej 5
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez Zleceniobiorcę
zobowiązań wynikających z przepisów u.o.d.o., Rozporządzenia lub niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca
umożliwi Zleceniodawcy lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej
kontroli w celu, o którym mowa w ust. 10.
Kontrolerzy Zleceniodawcy lub podmiotu przez niego upoważnionego mają w szczególności prawo:
1)
wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza
zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności
kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami u.o.d.o.,
Rozporządzenia oraz postanowieniami niniejszego paragrafu;
2)
żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego;
3)
wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem
kontroli oraz sporządzania ich kopii;
4)
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do
przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia kontrolerów Zleceniodawcy lub podmiotu przez niego upoważnionego, o których mowa w
ust. 12, nie wyłączają uprawnień wynikających z „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013”.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez Zleceniodawcę lub przez podmiot przez niego upoważniony.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia danych osobowych, powierzonych na podstawie
niniejszego paragrafu, natychmiast po zakończeniu ich przetwarzania.
W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od sposobu rozwiązania i
podstawy prawnej) Strony bezzwłocznie podejmą decyzję w szczególności o procedurze, formie, terminie
zwrotu danych osobowych Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się w
szczególności do zwrotu wszelkich danych osobowych objętych Umową i zaprzestania ich przetwarzania.
Z tytułu obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zleceniobiorcy nie przysługuje od
Zleceniodawcy żadne wynagrodzenie lub inne świadczenia, w szczególności zwrot kosztów, wydatków,
nakładów.
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§ 10.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oferentów biorących udział w
Postępowaniu.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić
Zleceniodawcy wszystkie dokumenty wraz z ich kopiami, które w związku z wykonywaniem Umowy zostały
przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 11.
Do kontaktów roboczych Zleceniodawca wyznacza ………………, a w razie jej nieobecności ……………..
Z uwagi na fakt, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zleceniobiorca - na wezwanie podmiotu uprawnionego do
przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektu - zobowiązany jest do udostępnienia temu
podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem
uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli
Zleceniobiorca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu
odmowy jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między Stronami na tle Umowy Strony będą dążyły do
osiągnięcia rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie
miesiąca od dnia doręczenie drugiej Stronie wezwania do ugodowego załatwienia sporu, każda ze Stron
może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu
na siedzibę Zleceniodawcy.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego i u.o.d.o.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zleceniobiorcy i dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

…………………………………
/data i podpis/

Zleceniobiorca

…………………………………
/data i podpis/
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Załącznik 2.2.6 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych
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Załącznik 2.2.7 do dokumentu
Zdolni z Pomorza - Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych

Pismo Dyrektora szkoły zgłaszające gotowość do organizacji LCNK – propozycja dla samorządów

Zarząd Powiatu ………………….

W nawiązaniu do rozmów prowadzonych pomiędzy Wydziałem Edukacji Starostwa
Powiatowego w ……………… a Zespołem Szkół ……………………………….. na temat realizacji projektu Zdolni
z Pomorza informuję, iż wyrażam gotowość do udostępnienia pomieszczeń i wyposażenia Zespołu
Szkół pod działalność Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. Propozycja ta podyktowania jest
zbieżnością celów statutowych szkoły z celami strategicznymi projektu. Otwarcie LCNK wymagać
będzie rozwiązań organizacyjnych, które wdrożymy we współpracy z Powiatowym Koordynatorem
Projektu.

Dyrektor Zespołu Szkół …………….. w ………..
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Odpowiedź samorządu akceptująca organizacje LCNK w szkole

Pani …………
Dyrektor Zespołu Szkół …………….. w ………..

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia ………….... oraz w związku z podjętą przez Radę Powiatu
…………. Uchwałą nr

z dnia ……………………….. w sprawie …………………….…, a także w oparciu o

Porozumienie Nr ………… zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem ……………..
określające zasady współpracy przy wspólnym podejmowaniu działań służących systemowemu
wspieraniu uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki z terenu województwa
pomorskiego, w tym powiatu ………………, (zwanego dalej Porozumieniem) informuje, co następuje:
Powiat, jako organ prowadzący Zespół Szkół ………. w …………, oraz Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w …………….. uruchamia i zabezpiecza realizację zadania pod nazwą Lokalne Centrum
Nauczania Kreatywnego w ……………………... W tym celu wykorzysta możliwości organizacyjne Zespołu
Szkół ………………………… oraz środki własne jak i pochodzące z projektu Zdolni z Pomorza. W związku z
powyższym Zarząd zatwierdza zmiany w organizacji pracy Zespołu Szkół ………………………,
umożliwiające prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla beneficjentów projektu Zdolni z Pomorza.
Placówkami wspierającymi działania szkoły w tym zakresie będą …………….. w ………….. oraz PPP w
………………... Nadzór nad przebiegiem prac wynikającym z harmonogramu projektu Zdolni z Pomorza
pełnią: Dyrektor Szkoły ………………….. w ramach posiadanych przez niego kompetencji, koordynator
projektu ……………………. na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
oraz psycholog …………………….., również na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego.
Organizacja prac LCNK w Zespole Szkół …………… w …..…. uwzględni zobowiązania Powiatu
…………………………….. jako strony Porozumienia, o którym mowa na wstępie.

Z poważaniem
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Uruchomienie LCNK w powiecie
……………………

…………………..

………….
…………………………..
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących ……
w ……………….

W odpowiedzi na ……… pismo z dnia ………….. oraz w związku z podjętą przez Radę Powiatu
……….. Uchwałą nr …………………. w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego
„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w
zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, a także w oparciu o Porozumienie Nr DES-P.052.5.10.2011
zawarte pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem ………………………….., określające zasady
współpracy przy wspólnym podejmowaniu działań służących systemowemu wspieraniu uczniów
uzdolnionych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki z terenu województwa pomorskiego, w tym
powiatu ……………, ( zwanego dalej Porozumieniem) informuje co następuje:
Powiat ……………., jako organ prowadzący PPP w …………. oraz

Zespół Szkół

Ogólnokształcących w ……………………………
uruchamia i zabezpiecza realizację zadania pod nazwą Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w
……………………., na czas trwania projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”,
realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W tym celu, za zgodą i we współpracy z podmiotami zainteresowanymi, Powiat wykorzysta
możliwości organizacyjne PPP w ………………….. oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr …… w
………………oraz środki własne jak i pochodzące z projektu „Zdolni z Pomorza”. W związku z powyższym
Zarząd zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr …… w ……….., do wprowadzenia
zmian w organizacji pracy szkoły, umożliwiających prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla
beneficjentów projektu „Zdolni z Pomorza”.
Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
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Placówką wspierającą w tym zakresie będzie PPP w ……………...
Nadzór nad przebiegiem prac wynikających z harmonogramu projektu „Zdolni z Pomorza” pełnią:
Dyrektor PPP ……………… - w ramach posiadanych przez nią kompetencji i jako Powiatowy
Koordynator Projektu na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Pomorskiego,
oraz Pani ……………………………………………… jako psycholog w PPP, oraz w projekcie na podstawie
umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
Organizacja prac LCNK w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr …. i PPP w …………. uwzględni
zobowiązania Powiatu ………….. wynikające z uchwały oraz porozumienia, o których mowa na
wstępie.

Z poważaniem

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
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Wyrażenie woli współpracy przez placówkę, w której zorganizowano LCNK w
powiecie

……………………….. .

Zarząd Powiatu ………………….

W nawiązaniu do rozmów prowadzonych pomiędzy Dyrektorem Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w ……………., a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr … w ……………….. na
temat realizacji projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013,
informuję, iż wyrażam gotowość do udostępnienia pomieszczeń Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr ……. w …………. wraz z ich wyposażeniem na prowadzenie zajęć w ramach
Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.
Propozycja ta podyktowana jest zbieżnością celów wyrażonych w statucie szkoły z celami
strategicznymi projektu Zdolni z Pomorza. Uruchomienie LCNK wymagać będzie rozwiązań
organizacyjnych, które jesteśmy gotowi wdrożyć we współpracy z Wydziałem Edukacji Starostwa
Powiatowego w ……………..oraz Powiatowym Koordynatorem Projektu.
Z poważaniem

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
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…………., dnia

r.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w …………….

Zgodnie z założeniami projektu ,,Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, powołuję Komisję
Rekrutacyjną Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie w składzie:
1. Przewodniczący –
2. Członek –
3. Członek –
4. Członek –
w celu rozpatrzenia wniosków uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy
uczestniczyli badaniach diagnostycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w teście
uzdolnień kierunkowych.

…………………………………..

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 850, faks: 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

