UMOWA O WSPÓŁPRACY (wzór)
w ramach projektu „Tutejsi tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”
Zawarta w dniu ………….. r. w Warszawie, pomiędzy:
Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w
Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Warszawie pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708
zwaną dalej „Funduszem”,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Podhajskiego – Prezesa Zarządu
a
Szkołą …………………………..., z siedzibą w ………………………………………zwaną dalej „Szkołą”,
reprezentowaną przez:
……………………………. – Dyrektora Szkoły
zwanych dalej Stronami.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są zasady i warunki współpracy Stron przy realizacji projektu pn.
„TUTEJSI- tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, zwanego dalej projektem, którego celem
jest …………………………….. na terenie Gminy ………..
2. Projekt jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas VI – VIII, Szkoły …………………………..im.
…………………………………………….
3. Projekt, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany w roku szkolnym od września- do grudnia i
obejmie realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze maksymalnie 15 godzin lekcyjnych.

1.

2.
3.
4.

5.

REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE
§2
Projekt będzie realizowany w trzech etapach:
1.1. Etap I – szkolenie metodyczne dla nauczycieli,
1.2. Etap II – przeprowadzenie badań terenowych przez uczniów pod opieką nauczyciela,
1.3. Etap III – opracowanie wyników badań i ich ocena, zaprezentowanie ich innym szkołom,
uczestniczącym w projekcie.
Założenia projektu oraz harmonogram jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez nauczyciela wytypowanego przez Szkołę, przede
wszystkim nauczyciela przedmiotu historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, zwanego dalej
Nauczycielem.
Nauczyciel realizujący projekt zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem w zakresie celów
i założeń projektu, które odbędzie się w terminie 29 – 30 września w Centrum Współpracy
Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów. O wszystkich kwestiach związanych ze szkoleniem
(organizacja dojazdu, zakwaterowanie, program szkolenia itp.) Fundusz powiadomi nauczyciela i
Szkołę.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 4. będzie bezpłatne dla nauczyciela. Koszty dojazdu na szkolenie
oraz pozostałe koszty szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, prelegenci, materiały szkoleniowe
itp.) zostaną sfinansowane przez Fundusz.
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ZADANIA SZKOŁY
§3
1. Szkoła w ramach realizacji projektu zobowiązuje się do:
1.1. Wskazania nauczyciela, o kwalifikacjach wskazanych w niniejszej umowie,
1.2. Umożliwienia nauczycielowi udziału w szkoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 4,
1.3. Nieodpłatnego udostępnienia odpowiedniej sali/sal do prowadzenia konsultacji w ramach
projektu oraz pomocy w organizacji zajęć, m.in. umożliwienia bezpłatnego
kopiowania/powielania dodatkowych materiałów dydaktycznych itp.;
1.4. Zapewnienia wszystkim uczniom uczestniczącym w projekcie, zamieszkałym poza
miejscowością, w której będą prowadzone konsultacje z nauczycielem, dowozu z i do miejsca
zamieszkania ucznia, o ile organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole będzie tego wymagała,
1.5. Czuwania nad prawidłowością realizowanych zajęć i ich zgodnością z założeniami projektu,
informowanie Funduszu o ew. problemach związanych z realizacją projektu,
1.6. Potwierdzenia liczby godzin przepracowanych przez nauczyciela w formie konsultacji,
2. Szkoła jest odpowiedzialna za pozyskanie oświadczeń rodziców/opiekunów uczniów
uczestniczących w zajęciach, dotyczących zgody na uczestnictwo w projekcie, związane z tym
przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie jego wizerunku na cele związane z
promocją projektu. Wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych
ucznia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Oświadczenia szkoła prześle do Funduszu.
3. Zasady rekrutacji uczniów nie mogą ograniczać udziału w projekcie uczniom zamieszkałym w
innych miejscowościach niż miejscowość, w której jest zlokalizowana szkoła.
4. Szkoła, wraz z podpisaną umową, przekaże Funduszowi – w formie odrębnej deklaracji pisemnej
(Załącznik nr 3 do Umowy) informację o liczbie chętnych uczniów Szkoły deklarujących udział w
realizacji projektu, przy czym ich liczba nie powinna być mniejsza niż 15, ale nie większa niż 20;
5. Szkoła zamieści na swojej stronie internetowej informację o uczestnictwie w projekcie „TUTEJSItradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, realizowanym przez Fundację Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, oraz powiadomi lokalne środki masowego przekazu o udziale uczniów i
nauczyciela szkoły w tym projekcie.
6. Szkoła dołoży należytej staranności w celu prawidłowej realizacji projektu objętego niniejszą
umową.
7. Szkoła deklaruje, że realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu zostaje powierzona
Pani/Panu …………………………………
NAUCZYCIEL
§4
1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „TUTEJSI- tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”
mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela, który uczestniczył w szkoleniu, o którym mowa
w § 2 ust. 4.
2. Do zadań nauczyciela w ramach projektu będzie należało:
2.1. Udział w obowiązkowym, bezpłatnym szkoleniu metodycznym, poprzedzającym zajęcia
w szkołach;
2.2. Konsultacje i pomoc uczniom w przygotowaniu pracy badawczej w ramach projektu,
realizowane w okresie dwóch miesięcy (październik – listopad), w wymiarze do 15 godzin
dydaktycznych. Czas pracy uczniów w ramach projektu nie podlega ograniczeniom.
2.3. Współpraca z Funduszem we wszystkich kwestiach związanych z realizacją projektu, w tym
zwłaszcza informowanie o czynnikach mogących mieć wpływ na jego przebieg, takich jak m.in.
frekwencja uczniów, atrakcyjność zajęć, jakość dostarczonych materiałów dydaktycznych itp.;
2.4. Wypełnienie certyfikatów dla uczniów po zakończeniu projektu, zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi z Funduszu;
2.5. Złożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu stanowiącego Załącznik nr 4 do
Umowy.
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3. Nauczyciel wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2 powyżej, w ramach projektu realizowanego
wspólnie przez Strony umowy oraz na ich rzecz. Nauczyciel nie może w trakcie zajęć pozalekcyjnych
w ramach projektu prowadzić innych zajęć, w tym zwłaszcza wynikających z programu nauczania,
realizowanego w ramach zajęć szkolnych.
4. Efektem pracy uczniów powinny być materiały, które będą wykonane na podstawie badań
terenowych pod okiem nauczyciela, zgodnie z założeniami projektu, a potem prezentowane na
Konferencji Młodych Naukowców.
5. Nauczyciel otrzyma nieodpłatną pomoc merytoryczną i metodyczną w postaci materiałów
dydaktycznych oraz stosownego szkolenia.
6. Nauczyciel ma prawo do dodatkowych konsultacji metodycznych i merytorycznych w formie pytań
kierowanych do Funduszu lub ekspertów merytorycznych projektu drogą telefoniczną
lub elektroniczną.
7. Nauczyciel będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto za każdą zrealizowaną
godzinę lekcyjną konsultacji.
8. Fundusz finansuje w całości koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez nauczyciela
(wynagrodzenie nauczyciela) na podstawie zawartej z nim umowy cywilno – prawnej.

1.
2.
3.
4.

ZADANIA FUNDUSZU
§5
Fundusz będzie koordynował i monitorował przebieg projektu oraz informował Szkołę
o wszystkich kwestiach i czynnikach mogących mieć wpływ na jego realizację.
Fundusz zastrzega sobie prawo do włączenia w realizację projektu innych partnerów.
W takim przypadku stosowna informacja zostanie przekazana Szkole.
Fundusz zastrzega sobie prawo żądania od Szkoły informacji o przebiegu realizacji projektu, w tym
sposobu realizacji poszczególnych obowiązków Szkoły wynikających z niniejszej Umowy.
Osobą odpowiedzialną za realizację i koordynację projektu ze strony Funduszu będzie p. Julia
Cieślak, Zespół Programów, Projektów i Promocji, tel. (22) 639 87 63, email:
j.cieslak@efrwp.com.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU
§6
W ramach niniejszej umowy Fundusz sfinansuje:
− Wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne;
− Wszystkie koszty związane ze szkoleniem, o którym mowa w § 2 ust. 4, w tym m.in. wyżywienie,
zakwaterowanie, materiały dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu nauczyciela na szkolenie;
− Certyfikaty dla uczniów kończących zajęcia;
− Certyfikaty dla nauczycieli;
− Drobne upominki dla uczniów.
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
§7
1. Strony zgodnie oświadczają, iż administrują danymi osobowymi osób uczestniczących w projekcie
(uczniów, nauczycieli) i przetwarzają je na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie jako
współadministratorzy.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba (rodzice/ opiekunowie w
przypadku ucznia), której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie na piśmie.
3. Każda ze Stron umowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom lub
osobom realizującym projekt (Nauczyciel, Partnerzy), o ile zawrze z podmiotem, któremu

3

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania niniejszej
umowy i w zakresie określonym w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporządzenie) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający musi oświadczyć, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
umowy powierzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art.
28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/
zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz.
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
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20. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
21. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych
w tajemnicy przez pracowników mających do nich dostęp oraz informowania się wzajemnie o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY
§8
Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania postanowień niniejszej umowy
m.in. w zakresie frekwencji na zajęciach oraz sposobu realizacji programu nauczania przez
nauczyciela w zakładanej ilości godzin, w tym również do kontroli na miejscu w Szkole. Kontrola
może być prowadzona bezpośrednio przez Fundusz lub osobę wskazaną przez Fundusz i posiadają
jego pełnomocnictwa w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z realizacją umowy, w
szczególności: nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia na szkoleniu, o którym mowa w § 2
ust. 4, stwierdzenia lub uzyskania wiedzy od uczestników projektu o zaistnieniu chociażby
jednorazowych nieprawidłowości związanych ze sposobem prowadzenia zajęć przez nauczyciela i
zapewnieniem możliwości udziału w zajęciach przez uczniów, którzy zadeklarowali udział w
projekcie, naruszenia zasad związanych z ochroną danych osobowych, Fundusz zastrzega sobie
prawo odstąpienia od niniejszej umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.
W przypadku rezygnacji Szkoły z uczestniczenia w projekcie, w tym także z powodu rezygnacji
nauczyciela z prowadzenia zajęć lub rezygnacji wszystkich uczniów z uczestniczenia w projekcie
ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Fundusz zastrzega sobie prawo wstrzymania przekazania wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ust. 7 do czasu wywiązania się przez nauczyciela ze wszystkich zadań, o których mowa w § 4.
W przypadku niewywiązania się przez nauczyciela lub Szkołę z obowiązków wynikających z umowy
w terminie do 30 maja 2017 roku ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Szkoła ponosi odpowiedzialność za działania nauczyciela jak za własne działanie lub zaniechanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
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1. Podstawową formą komunikowania się wszystkich stron i uczestników projektu będzie
korespondencja (komunikacja) elektroniczna, w tym również za pośrednictwem strony
internetowej, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy lub wezwania związane z jej nienależytym
wykonaniem będą doręczane na adres siedziby Strony na piśmie z uzasadnieniem.
§ 10
Niniejsza Umowa została zawarta na czas realizacji projektu, tj. do końca 2018 roku. Umowa może
zostać w każdym czasie rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron.
§ 11
Spory pomiędzy stronami, związane z niniejszą umową, rozstrzygać będą Sądy właściwe dla miejsca
siedziby Funduszu.
§ 12
Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Integralną część umowy stanowią jej załączniki:
Załącznik nr 1) Założenia projektu oraz harmonogram jego realizacji;
Załącznik nr 2) Informacja o nauczycielu;
Załącznik nr 3) Deklaracja uczestnictwa uczniów;
Załącznik nr 4) Sprawozdanie merytoryczne nauczyciela
Załącznik nr 5) Oświadczenie dot. danych osobowych ucznia.
§ 16
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

FUNDUSZ:

SZKOŁA:

6

