
UMOWA nr 326/DN/2019 

o partnerstwie w realizacji Projektu

zawarta w dniu 28.06.2019 r. w Szczecinie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą przy ul. Księżycowej 5, 

01-934 w Warszawie, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, zwanym dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowanym przez: Roberta Hełminiaka, Dyrektora Regionalnego Regionu Zachodniego 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

na podstawie Pełnomocnictwa[1] z dnia 3 czerwca 2019 r., którego poświadczona za zgodność 

z oryginałem kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, 

a 

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje” 

w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, działającym na podstawie wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 

nr 0000003172 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 955-14-89-094 

oraz REGON 000291411, zwanym dalej „Partnerem”, 

reprezentowanym przez: Łukasza Tyszlera, Dyrektora, 

na podstawie aktualnego odpisu z KRS[2] nr 0000003172, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy, 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” 

o następującej treści:

[1] Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.
[2] Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Partnera.



 
 
 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w rezultacie realizacji Projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta  

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy 

należy interpretować w kontekście realizacji Projektu oraz postępowania przetargowego, 

mającego na celu zakup oraz montaż sprzętów i licencji niezbędnych do realizacji Projektu. 

 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów 

„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” w podziale  

na części - zadania: 

 zadanie nr 1 – fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie 

oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz 

sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, 

przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem 

kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń 

dla operatorów i administratorów, 

 zadanie nr 2 – licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz  

ze szkoleniami dla personelu medycznego, 

 zadanie nr 3 – fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania 

pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej. 

 

Szpitalne oddziały ratunkowe, o których mowa w Preambule obejmują Szpitalny Oddział 

Ratunkowy zlokalizowany w nieruchomości, którą dysponuje Partner.  

 

Warunki przekazania na rzecz Partnera i użytkowania przez niego części przedmiotu 

postępowania przetargowego zostaną określone w odrębnej umowie. 

 

§ 1. 

Definicje 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Instytucji Pośredniczącej (zwanej dalej: „IP”) – należy przez to rozumieć ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 



 
 
 
2) Instytucji Zarządzającej (zwanej dalej: „IZ”) – należy przez to rozumieć ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji 

Programu zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację 

Programu; 

3) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

4) Programie – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzony 

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025); 

5) Przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie  

w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych  

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany  

lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

6) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.); 

7) Rozporządzeniu nr 1303/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.UE L347z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.); 



 
 
 
8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431, z późn. zm.). 

 

§ 2.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) Nawiązanie partnerstwa w realizacji Projektu oraz ustalenie wzajemnych 

zobowiązań organizacyjnych i finansowych (nieodpłatnych dla Partnera) 

związanych z realizacją Projektu; 

2) Przedmiotem Umowy jest wyrażenie zgody przez Partnera na to, że Beneficjent 

posiada prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości wraz z niezbędną 

infrastrukturą, położoną przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, wyłącznie w zakresie  

i celu niezbędnym do realizacji Projektu, w tym instalacji przedmiotu Projektu  

w tej nieruchomości. 

2. Partner oświadcza, że okres dysponowania przez Beneficjenta nieruchomością, wskazaną 

w ust. 1 pkt 2, jest o jeden dzień dłuższy niż okres wynikający z obowiązku zachowania 

trwałości Projektu, o którym mowa w § 4 Umowy. 

3. Partner oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością, wskazaną  

w ust. 1 pkt 2, w okresie o którym mowa w ust. 2 w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 

Projektu. 

 

§ 3.  

Zasady współpracy 

1. Udział w realizacji Projektu jest nieodpłatny dla Partnera.  

2. Strony są zobowiązane do ścisłej współpracy w realizacji Projektu. 

1) Każda ze Stron wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację  

Projektu, w tym w szczególności za: współpracę z Wykonawcą przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w Preambule, udzielanie informacji, opiniowanie 

propozycji rozwiązań, udzielanie i uzyskiwanie zgód, w tym Kierownictwa Partnera, 

koordynację w zakresie prac montażowych, adaptacyjnych i szkoleń, nadzór  

nad prawidłowym wykorzystaniem przedmiotu Projektu, opracowywanie  



 
 
 

i udostępnianie dokumentacji projektowej, odbiór prac na wszystkich etapach 

Projektu; 

2) Partner wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację prac 

technicznych/informatycznych w Projekcie, w tym w szczególności za: współpracę 

z Wykonawcą przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Preambule, udzielanie 

informacji, opiniowanie propozycji rozwiązań, udzielanie i uzyskiwanie zgód,  

w tym Kierownictwa Partnera, udzielanie dostępów do infrastruktury sieciowej, 

koordynację prac montażowych, adaptacyjnych i szkoleń, weryfikację projektu 

technicznego, projektu harmonogramu prac oraz scenariusza akceptacyjnego, 

udostępnianie dokumentacji technicznej pomieszczeń w zakresie niezbędnym  

dla prawidłowej realizacji Projektu, opracowywanie i udostępnianie technicznej 

dokumentacji projektowej,  przygotowanie list użytkowników systemu TOPSOR  

ze wskazaniem grup uprawnień, opracowanie standardów przyjmowania  

i weryfikacji zgłoszeń użytkowników, odbiór prac technicznych/informatycznych  

na wszystkich etapach Projektu; 

3) Partner wyznaczy od 1 do 3 osób w celu indywidualnego przygotowania, jako 

specjalisty, odpowiedzialnego za szkolenia wewnętrzne pracowników Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego z użytkowania systemu segregacji medycznej. 

3. Udział Partnera w realizacji Projektu polega na: 

1) nieodpłatnym udostępnieniu Beneficjentowi nieruchomości, o której mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 2 w celu i zakresie, określonym w § 2 ust. 1 pkt 2; 

2) nieodpłatnym i nieograniczonym udostępnieniu Beneficjentowi i podmiotom przez 

niego upoważnionym, zdalnego dostępu do komputera centralnego systemu 

TOPSOR poprzez udostępnienie technologii szyfrowanego tunelu (VPN), w celu 

dokonywania napraw, aktualizacji i modyfikacji oprogramowań systemu TOPSOR 

i systemu segregacji medycznej; 

3) nieodpłatnym udostępnieniu Beneficjentowi i podmiotom przez niego 

upoważnionym infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem łączności 

bezprzewodowej Wi-Fi oraz infrastruktury sieci elektrycznej w celu montażu 

urządzeń, instalacji oprogramowań oraz utrzymania systemu TOPSOR wraz  

z systemem segregacji medycznej; 



 
 
 

4) nieodpłatnym zapewnieniu warunków do przeprowadzenia szkoleń personelu  

w tym szkoleń z zakresu obsługi przedmiotu Projektu oraz szkoleń medycznych  

z zakresu przeprowadzania segregacji medycznej; 

5) zapewnieniu obecności personelu, w tym medycznego oraz informatycznego  

na szkoleniach, o których mowa w pkt 4; 

6) współrealizowaniu zadań wynikających z dotyczącej Partnera części Projektu,  

w szczególności poprzez wykorzystanie przekazanego Partnerowi przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w Preambule, zgodnie z celami Projektu oraz zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Beneficjent informuje, że ustalono następujący standardowy tryb szkoleń, o których mowa 

w ust. 3 pkt 4: 

1) szkolenie nr 1 – teoretyczne, I grupa szkolonych; 

2) szkolenie nr 2 – teoretyczne, II grupa szkolonych; 

3) szkolenie nr 3 – praktyczne, I grupa szkolonych; 

4) szkolenie nr 4 – praktyczne, II grupa szkolonych; 

5) indywidualne przygotowanie osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 

5. Partner zobowiązuje się do montażu we własnym zakresie własnymi środkami tablicy 

informacyjno-pamiątkowej Projektu o wym. 80x120 cm, która: 

1) zostanie dostarczona na koszt Beneficjenta; 

2) zawierać będzie: nazwę Beneficjenta, tytuł Projektu, cel Projektu, zestaw logo,  

tj. znak FE, barwy RP i znak UE, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl ; 

3) powinna zostać umieszczona w momencie faktycznego rozpoczęcia prac 

adaptacyjnych i montażowych; 

4) powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac aż do zakończenia Projektu. 

Obowiązkiem Partnera jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była 

cały czas wyraźnie widoczna; 

5) powinna zostać umieszczona w miejscu realizacji Projektu, tj. tam, gdzie 

prowadzone są prace adaptacyjne i montażowe. Należy wybrać miejsce dobrze 

widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość 

zapoznać się z treścią tablicy. Należy zadbać o to, aby tablice nie zakłócały ładu 

przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd były zgodne z lokalnymi 

regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz 



 
 
 

zasadami ochrony przyrody. Partner zobowiązany jest zadbać, by były  

one dopasowane do charakteru otoczenia. 

6. Beneficjent, jako strona umowy o dofinansowanie Projektu, zobowiązuje  

się do przeprowadzenia postępowania przetargowego, o którym mowa w Preambule. 

7. Warunki nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Partnera i użytkowania 

przez niego odpowiedniej jego części przedmiotu Projektu, zostaną określone w odrębnej 

umowie, którą Strony zobowiązują się zawrzeć pod warunkiem zawarcia umowy 

pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą przedmiotu postępowania, o którym mowa  

w Preambule Umowy. 

8. Partner zobowiązany jest do przekazywania Beneficjentowi lub podmiotom przez niego 

wskazanym informacji i wyjaśnień związanych z realizacją jego części Projektu,  

w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii,  

w szczególności dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta,  

w terminach wskazanych przez Beneficjenta oraz niezwłocznego informowania  

o wystąpieniu zdarzeń mogących mieć wpływ na sposób oraz jakość realizacji przedmiotu 

jego części Projektu. 

1) Partner zobowiązuje się przedstawiać Beneficjentowi, nie później niż do 10-go dnia 

każdego miesiąca, raporty dotyczące stanu realizacji jego części Projektu w ciągu  

1 roku od dnia przekazania Partnerowi jego części przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w Preambule. 

2) raporty, o których mowa w pkt 1,  będą przekazywane w formie elektronicznej  

na adres Beneficjenta wskazany w § 11 ust. 3. 

9. Partner nie może przenieść na inny podmiot praw lub obowiązków, w tym wierzytelności, 

wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Beneficjenta, wyrażonej na piśmie.  

1) wniosek i stanowisko w sprawie zgody Beneficjenta sporządzane są w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Partner zobowiązany jest do wspierania Beneficjenta we wszelkich działaniach 

związanych z realizacją przedmiotu jego części Projektu, w tym w działaniach 

podejmowanych w związku z obowiązkiem zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu 

art. 71 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013. 

1) przetwarzając dane osobowe Strony zobowiązane są do stosowania aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa; 



 
 
 

2) w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązane  

są do spełnienia wymagań wynikających z art. 28 ust. 3 RODO. 

 

§ 4. 

Trwałość Projektu 

1. Partner zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniu zasady trwałości oraz  

do zachowania trwałości, dotyczącej Partnera części Projektu w rozumieniu  

art. 71 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej  

na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujące 

udzielania pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, 

wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.  

2. Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest w szczególności nieudzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub nieudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów w rodzaju 

odpowiadającym zakresowi Projektu przez Beneficjenta lub Partnera. 

1) Partner, do końca okresu trwałości Projektu, zobowiązany jest do niezwłocznego 

informowania Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących skutkować 

naruszeniem trwałości Projektu; 

2) informacje, o których mowa w pkt 1 będą przekazywane w formie elektronicznej  

na adres Beneficjenta wskazany w § 11 ust. 3. 

3. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich 

okolicznościach mogących powodować naruszenie zasady trwałości Projektu, dotyczącej 

Partnera części Projektu, w szczególności o zamiarze jego likwidacji przez właściwy organ, 

a także o dacie jej rozpoczęcia i zakończenia. 

4. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Beneficjenta o zawarciu, rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między 

Partnerem z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

lub o innej podstawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w rodzaju odpowiadającym zakresowi Projektu. 

5. W okresie trwałości Projektu Partner nie może przenieść własności, obciążyć w żaden 

sposób ani oddać, przekazanego mu na podstawie późniejszej, odrębnej umowy, części 



 
 
 

Partnera przedmiotu Projektu osobie trzeciej do używania bez zgody Beneficjenta 

wyrażonej na piśmie. 

6. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o sukcesji 

uniwersalnej, likwidacji lub przekształceniu swojej formy prawnej. 

 

§ 5.  

Kontrola 

1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe, związane z realizacją Projektu podlegają 

kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Partner zobowiązany jest 

zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom, w tym wizytom 

monitoringowym. 

2. Partner zobowiązuje się zapewnić w każdym czasie przedstawicielom instytucji, o których 

mowa w  ust. 1, dostęp do miejsc realizacji Projektu, przedmiotu jego części Projektu  

w celu przeprowadzenia kontroli, w tym wizyty monitoringowej. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 dotyczy m.in.:   

1) zgodności realizowanych przez Partnera zadań z zadaniami określonymi  

w stosownych umowach, Projekcie i przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego; 

2) sposobu wykorzystania przez Partnera przedmiotu jego części Projektu; 

3) celowości i gospodarności w wykorzystywaniu przez Partnera przedmiotu jego 

części Projektu; 

4) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach szczególnych, 

jeżeli takie znajdują zastosowanie. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Projektu, 

Beneficjent zleci Partnerowi ich usunięcie w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, do czego Partner się zobowiązuje, pod rygorem zlecenia przez 

Beneficjenta usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podmiotowi trzeciemu na ryzyko 

i koszt Partnera. 

5. Ramy systemu kontroli, w tym najważniejsze procesy kontrolne i podstawowe obowiązki 

instytucji w zakresie ich realizacji zostały określone w Wytycznych w zakresie kontroli 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, dostępnych na stronie: 



 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/52824/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_re

alizacji_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020.pdf . 

6. Partner zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli oraz umożliwia dostęp kontrolujących do przedmiotu Projektu, 

w tym do dokumentacji i udziela informacji związanych z przebiegiem realizacji 

dotyczącej Partnera części Projektu. 

7. Partner zobowiązuje się do przekazywania Beneficjentowi, z poszanowaniem 

obowiązujących przepisów, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności 

lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących  

lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

informacji. W powyższym trybie Partner zobowiązuje się również do informowania 

o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. 

  

§ 6.  

Ewaluacja 

W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia 

Programu,  Partner jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi  

przez IZ, IP lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności 

Partner jest zobowiązany do: 

1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących jego części 

Projektu we wskazanym zakresie; 

2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych 

przeprowadzanych innymi metodami badawczymi. 

 

§ 7.  

Ochrona informacji 

1. Każda ze Stron, włącznie z osobami, z których udziałem wykonuje czynności wynikające  

z Umowy, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy i Projektu. 



 
 
 
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Strony, 

może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

prawa. 

3. Każda ze Stron odpowiada oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność, za działania  

lub zaniechania osób, z których udziałem wykonuje czynności wynikające z Umowy,  

za szkody wyrządzone Beneficjentowi przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, 

zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od drugiej Strony, wbrew 

postanowieniom Umowy. 

4. Zobowiązanie powyższe wiąże Strony również po wykonaniu lub rozwiązaniu Umowy, 

bez względu na przyczynę. 

 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych 

1. Beneficjent (Administrator) na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 399) w zw. z art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, 

z późn. zm.) powierza Partnerowi (Podmiot przetwarzający) przetwarzanie danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Beneficjenta na warunkach i celach opisanych  

w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w ust. 1, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.  

3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko i wyłącznie danych osobowych, które 

są przetwarzane w ramach Projektu i których administratorem nie jest Partner. 

Powierzenie nie dotyczy danych osobowych, których administratorem na podstawie 

odrębnych przepisów jest Partner.  

4. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 399).  

5. Partner zobowiązuje się, przy przetwarzanych w ramach Projektu danych osobowych,  

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 



 
 
 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO.  

6. Partner zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

7. Partner ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Beneficjenta,  

za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 

danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych niezgodnie z Umową. 

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Projektu przez Partnera w celu realizacji 

Projektu, w tym potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 

uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu wykonania obowiązków nałożonych  

na Partnera przez przepisy prawa, w tym ustawy, o których mowa w ust. 1. 

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”, RODO oraz innych przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego, dotyczącego ochrony danych osobowych. 

10. Beneficjent, umocowuje Partnera do powierzania przetwarzania danych osobowych 

podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem świadczeń u Partnera, 

wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, 

jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, 

monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi 

prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Beneficjenta w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 

powierzania przetwarzania danych osobowych do Beneficjenta i pod warunkiem,  

że Partner zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych 

osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym 

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

11. Beneficjent zobowiązuje Partnera, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz 

zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 



 
 
 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

12. Beneficjent zobowiązuje Partnera, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, o której mowa w ust. 10, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz 

ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 

oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie  

z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13. Beneficjent zobowiązuje Partnera, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 

powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, o której mowa w ust. 10 prowadziły rejestr wszystkich kategorii 

czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

14. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnera podmiotom, o których mowa 

w ust. 10, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 

dostosowany przez Beneficjenta.  

15. Partner przekaże Beneficjentowi wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 10, za każdym 

razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde 

jego żądanie. Wykaz podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę podmiotu oraz dane 

kontaktowe podmiotu. 

16. Partner prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa  

w art. 30 ust. 2 RODO. 

17. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione 

przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 10, posiadające imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

18. Beneficjent zobowiązuje Partnera, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania 

danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych 

oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku 

prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych  

z Partnerem. 



 
 
 
19. Beneficjent umocowuje Partnera do wydawania i odwoływania swoim pracownikom  

lub osobom związanym z Partnerem umowami cywilnoprawnymi, imiennych upoważnień 

do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu oraz umocowuje 

do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru 

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia  

do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5  

do Umowy. 

20. Beneficjent zobowiązuje Partnera do zobowiązania podmiotów, o których mowa  

w ust. 10, by osoby upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji  

o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego 

łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem. 

21. Beneficjent, zobowiązuje Partnera do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO oraz Beneficjent 

umocowuje Partnera do takiego formułowania umów zawieranych przez Partnera  

z podmiotami, o których mowa w ust. 10, by podmioty te były zobowiązane  

do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 

wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. 

22. Partner jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu   

w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

23. Partner niezwłocznie informuje Beneficjenta o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych  

lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 25; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 



 
 
 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie 

przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania  

się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 31. 

24. Partner zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi, na każde jego żądanie, informacji 

na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,  

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku 

naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

25. Partner, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Beneficjentowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać 

informacje umożliwiające Beneficjentowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim 

ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których 

mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Partner może  

je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

26. Partner pomaga Beneficjentowi wywiązać się z obowiązków określonych  

w art. 32-36 RODO oraz pomaga Beneficjentowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych  

w rozdziale III RODO. 

27. Partner umożliwi Beneficjentowi lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, 

w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu 

zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi 

ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej  

5 dni roboczych  przed rozpoczęciem kontroli. 

28. W przypadku powzięcia przez Beneficjenta wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Partnera obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 

lub z umowy, Partner umożliwi Beneficjentowi lub podmiotom przez nie upoważnionym 

dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 27. 



 
 
 
29. Kontrolerzy Beneficjenta lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają  

w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Partnera, 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 i przeprowadzenia niezbędnych badań 

lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO,  przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz 

Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione  

do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Partnera oraz pracowników 

w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni 

związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych. 

30. Uprawnienia kontrolerów Beneficjenta lub podmiotu przez nich upoważnionego,  

o których mowa w ust. 27, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych  

w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

31. Partner zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli  

lub audytu przeprowadzonych przez Beneficjenta lub przez podmioty przez niego 

upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

32. Beneficjent zobowiązuje Partnera, do zastosowania odpowiednio ustępów  

27-31 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył 

przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w ust. 10. 



 
 
 
33. Beneficjent zobowiązuje Partnera do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. Wzór klauzuli 

informacyjnej stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego został określony  

w Załączniku nr 3 do Umowy. 

34. Partner zobowiązuje się do usunięcia danych przetwarzanych w związku z realizacją 

Umowy w terminach określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 29 Ustawy  

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 417 

z późn. zm.). 

 

§ 9.  

Wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa może być rozwiązana na piśmie z 25 dniowym okresem wypowiedzenia, 

liczonym od ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym zakończy  

się 25 dniowy okres wypowiedzenia, przez każdą ze Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a których powstania Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana na piśmie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,  

gdy konieczność jej wypowiedzenia będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń  

lub innych przepisów Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Projektu  

lub w przypadku całkowitego lub częściowego cofnięcia albo zablokowania środków 

przeznaczonych na realizację Projektu. 

 

§ 10.  

Odpowiedzialność Partnera 

1. W przypadku zawinionego przez Partnera naruszenia przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego lub niniejszej Umowy, w następstwie czego Beneficjent zostanie 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny albo 

jakąkolwiek inną karą, Partner zobowiązuje się pokryć Beneficjentowi poniesioną z tego 

tytułu szkodę. 



 
 
 
2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich i jest zobowiązany  

do naprawienia szkody powstałej w związku z niezgodnym z prawem lub zapisami 

niniejszej Umowy przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie  

z dniem 1 lipca 2019 r.  

2. Adresem Beneficjenta dla kierowania wszelkiej korespondencji związanej z Umową jest:  

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa. 

3. Adresem poczty elektronicznej Beneficjenta dla kierowania korespondencji związanej  

z Umową jest: topsor@lpr.com.pl.  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, w tym za czynności wskazane  

w §3 ust. 2 pkt 1, ze strony Beneficjenta jest: Katarzyna Gawęda. 

5. Adresem Partnera dla kierowania wszelkiej korespondencji związanej z Umową jest:                  

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin. 

6. Adresem poczty elektronicznej Partnera dla kierowania wskazanej w Umowie 

korespondencji jest: org@zoz-zdroje.pl. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, w tym za czynności wskazane  

w §3 ust. 2 pkt 1, ze strony Partnera jest: Małgorzata Domańska. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, w tym za czynności wskazane  

w §3 ust. 2 pkt 2, ze strony Partnera jest: Jarosław Mazur. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

10. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez  

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.  

11. Zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu  

pod rygorem nieważności, skutecznego po podpisaniu przez Strony. 

12. Załączniki określone w Umowie stanowią jej integralną część: 

1) Pełnomocnictwo do reprezentacji Beneficjenta – Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) KRS Partnera nr 0000003172 – Załącznik nr 2 do Umowy; 



 
 
 

3) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych –  

Załącznik nr 3 do Umowy; 

4) Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych –  

Załącznik nr 4 do Umowy; 

5) Wzór klauzuli informacyjnej – Załącznik nr 5 do Umowy. 

13. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch  

dla Beneficjenta i jednym dla Partnera. 

 

Partner      Beneficjent 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
(data i podpis)       (data i podpis) 

 

 

 





    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 28.05.2019 godz. 23:19:38
Numer KRS: 0000003172 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 09.03.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 11 Data dokonania wpisu 21.06.2017

Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/6305/17/756/NIP

Oznaczenie sądu ------

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

2.Numer REGON/NIP REGON: 000291411, NIP: 9551489094

3.Nazwa SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE"

4.Dane o wcześniejszej rejestracji REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 10 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE
WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, miejsc. M.
SZCZECIN

2.Adres ul. MĄCZNA, nr 4, lok. ---, miejsc. M. SZCZECIN, kod 70-780, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
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1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 STATUT Z DNIA 17 GRUDNIA 1998R. ZATWIERDZONY PRZEZ WOJEWODĘ SZCZECIŃSKIEGO
(UTRACIŁ MOC Z DNIEM 9 LISTOPADA 1999R.)
STATUT Z DNIA 9 LISTOPADA 1999R. ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA MOCY UCHWAŁY NR 207/99

2 07.02.2002 R. - §6 UST.2 PKT 6 - DODANY; 05.12.2002 R. - §4 UST.3 PKT 8A - DODANY; §6
UST.2 - ZMIANA BRZMIENIA; §6 UST.3 PKT 1 LIT E - ZMIANA BRZMIENIA; 05.12.2002 R. §6
UST.1 PKT 7 - ZMIANA BRZMIENIA; §6 UST.2 PKT 2,3,4,5 - ZMIANA BRZMIENIA; §6 UST.4 -
ZMIANA BRZMIENIA;
24.09.2003 R. - §6 UST.2 PKT 1 LIT G,H - DODANE;
02.10.2003 R. - §6 UST.2 PKT 1 LIT D - ZMIANA BRZMIENIA;
26.02.2004 R. - §5 UST.3 PKT 3 - SKREŚLONE; §6 UST.1 PKT 1 LIT B,F,G - ZMIANA
BRZMIENIA; §6 UST.1 PKT 7 LIT B - ZMIANA BRZMIENIA; 23.06.2005 R. - §1 ZMIANA
BRZMIENIA; §2 UST.2 - ZMIANA BRZMIENIA; §4 UST.1 - ZMIANA BRZMIENIA; §4 UST.2
ZMIANA BRZMIENIA; §5 UST.3 ZMIANA BRZMIENIA; §6 ZMIANA BRZMIENIA; §7 UST.1 -
ZMIANA BRZMIENIA; §7 UST.2 - ZMIANA BRZMIENIA; §8 UST.2 I 3 - ZMIANA BRZMIENIA; §9
UST.2 PKT 1 I 2 - ZMIANA BRZMIENIA; §10 UST.1 PKT 2 - ZMIANA BRZMIENIA; §10 UST.3 -
ZMIANA BRZMIENIA.

3 22.12.2005 R., - PAR.11,
31.03.2006 R., - PAR.11,
11.09.2006 R., - PAR.6, UST.3 PKT 1, LIT.G - ZMIANA BRZMIENIA, PAR.8, UST.3 - DODAJE SIĘ
PKT 5), ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA BRZMIENIA;
31.10.2006 R., - PAR.6, UST.1 - DODAJE SIĘ PKT 8), PAR.6, UST.2 - DODAJE SIĘ PKT 7) I 8)

4 29 SIERPNIA 2007 R.
PAR.6 UST.2, PKT 1) DOPISUJE SIĘ LIT.H);
PAR.6 UST.2, PKIT 2 DOPISUJE SIĘ LIT.J), K), L), Ł), M)
PAR.6 UST.2, PKT 5 DOPISUJE SIĘ TIRET BD)
PAR.8 DOPISUJE SIĘ UST.8
ZAŁĄCZNIEK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA BRZMIENIA
 
21 MARCA 2008 R.
PAR.6 - ZMIANA BRZMIENIA

5 30.12.2008 R. ZMIANA BRZMIENIA: §6 UST.2 PKT 1) PPKT B); §6 UST.2 PKT 1) PPKT C); §6
UST.2 PKT 2) PPKT H); §6 UST.2 PKT 6); W §6 UST.2 PO PKT 8) DOPISUJE SIĘ PKT 9); W §6
UST.2, PO PKT 9) DOPISUJE SIĘ PKT 10); W §6 UST.2 PO PKT 10) DOPISUJE SIĘ PKT 11); W §
6 UST.3 PKT 3) - ZMIANA BRZMIENIA; §6 UST.4 PKT 1), PPKT D) - ZMIANA BRZMIENIA; §6
UST.4 PKT 1), PPKT G) - ZMIANA BRZMIENIA; §6 UST.4 PO PKT 8) DOPISUJE SIĘ PKT 9).
22.01.2009 R. - W §4 UST.1 - ZMIANA BRZMIENIA; W §4 UST.3 PKT 1) - ZMIANA BRZMIENIA;
W §4 UST.3 PO PKT 6) DODAJE SIĘ PKT 6A); W §5 UST.3 PO PKT 2) DOPISUJE SIĘ PKT 2A); W
§7 UST.4 - ZMIANA BRZMIENIA; W §7 PO UST.4 DOPISUJE SIĘ UST.4A; W §9 UST.2 PO PKT 6)
DODAJE SIĘ PKT 6A); W §10 UST.2 - ZMIANA BRZMIENIA; ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU -
ZMIANA BRZMIENIA.
05.03.2009 R. W §5 UST.3 PKT 2) - ZMIANA BRZMIENIA; W §5 UST.3 PKT 2A) - WYKREŚLA
SIĘ; W §6 UST.1, PO PKT 5) DOPISUJE SIĘ PKT 5A); W §6 UST.2 PKT 2) PO LITERZE L)
DOPISUJE SIĘ LITERĘ M); W §6 UST.2 PKT 5) LITERA A) DODAJE SIĘ PODLITERĘ AE).
26.05.2009 R. - §6 - ZMIANA BRZMIENIA; ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA BRZMIENIA

6 17 GRUDNIA 2009 R. ZMIANA BRZMIENIA §5 UST.3, §6, ZAŁĄCZNIK 1 DO STATUTU - ZMIANA
BRZMIENIA.
22 GRUDNIA 2009 R.  PRZEKSZTAŁCENIE SPSZOZ "ZDROJE" POPRZEZ WYDZIELENIE
ODDZIAŁU DLA PRZEWLEKLE CHORYCH I PRZEKSZTAŁCENIE ODDZIAŁU DLA PRZEWLEKLE
CHORYCH W ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA
BRZMIENIA.
06 LIPCA 2010 R. ZMIANA BRZMIENIA:  §1, §2 UST.2, §4 UST.1 I 2, §5 UST.3, §6, §8
UST.1,2,5,6 I 7, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA BRZMIENIA.
10 LUTEGO 2011 R. ZMIANA BRZMIENIA §6, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU - ZMIANA
BRZMIENIA.

7 06.06.2012R. NADANIE STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU SPECJALISTYCZNEMU
ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE" W SZCZECINIE NA PODSTAWIE ART.41 UST.1
USTAWY Z 5.06.1998R. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA , W ZWIĄZKU Z ART.42 UST.4
USTAWY Z DNIA 15.04.2011R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, UCHYLENIE STATUTU
NADANEGO UCHWAŁĄ NR 207/99 Z PÓZ. ZM.
08.10. 2012R. W §13 CZĘŚĆ I: UST 1, PKT 4, PKT 19; UST.2, PKT 2 LIT. A), PKT 7 LIT. A), PKT
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8 LIT. A), PKT 9 LIT. A), PKT 10 LIT. A), PKT 14 LIT. A);  UST. 15 LIT. H), LIT. I); PKT 3; W
§13 CZĘŚĆ II: UST.1 PKT 3 ; UST 3, PKT 2; PKT 2 LIT A), LIT B); PKT 3, PKT.4,5,6,7,8; §13
CZĘŚĆ IV : UST 1 PKT 2 LIT A); UST. 2 PKT 2 LIT A); UST 3 PKT 1; PKT 1 LIT A); PKT 2; PKT 3
; W §13 CZĘŚĆ V: PKT 3.
05.03.2013R. W §5 UST 3, PKT 7; W §7 UST 3 PKT 4; W §8 UST 2, PKT 1 LIT .E); PKT 1,2,3,4;
PKT2 LIT E); W § 13 CZĘŚĆ I: UST2, PKT2 LIT B; UST 15 PKT 1 LIT. AA), LIT AE); LIT AB),
AC),AD), AF); W §13 CZĘŚĆ II: UST 1 PKT 3; UST 2 PKT 5, PKT 6,7.
17.04.2013R. W §13 CZĘŚĆ I: UST.2 PKT 16; W§13 CZĘŚĆ II: UST.1 PKT 3 .
11.06.2013R. W §13 CZĘŚĆ I: UST. 1, PKT 10, PKT 10,11,12,13,14,15,16,17,18,; PKT 18 ; W
§13 CZĘŚĆ II: UST 2, PKT 7.
02.07.2013R. W §13 CZĘŚĆ I, UST 2 PKT 16.

8 17.03.2014 R. W § 5, UST. 3, PKT 9; W § 13 CZĘŚĆ I, UST. 2, PKT 15, LIT. A); UST. 15; UST.
16; W § 13 CZĘŚĆ II, UST. 3, PKT 9 I 10; § 13 CZĘŚĆ III, UST. 7, 8 I 9.
20.05.2014 R. W§ 13 CZĘŚĆ II, UST. 3 PKT 9 I 10; W § 13 CZĘŚĆ III, UST. 7, 8 I 9; W § 16,
UST. 1; W§ 17, UST. 1.
29.07.2014 R. W§ 13 CZĘŚĆ I, UST. 16 PKT 2 I 7; W § 13 CZĘŚĆ II, UST. 2, PKT 1, LIT. A), PKT
2, LIT. A), PKT 8 I 9; UST. 3, PKT 7 I 8; W § 13
CZĘŚĆ IV, UST. 1, 2 I 3; W § 13 CZĘŚĆ V, UST. 1 PKT 4.
19.11.2014 R. W § 13 CZĘŚĆ II, UST. 1 PKT 4.
10.07.2015 R. W§ 7, UST. 3, PKT 4, 5, 6, 7, 8, 9 I 10; W § 13 CZĘŚĆ I, UST. 2, PKT 17 LIT. A);
W§ 16, UST. 1 I 2; W § 17, UST. 1.
29.07.2015 R. W§ 13 CZĘŚĆ I, UST. 1, PKT 19; UST. 2, PKT 18; W § 16, UST. 1; W§ 17, UST. 1.
21.01.2016 R. W§ 13 CZĘŚĆ I, UST. 1, PKT 20 I 21; UST. 2, PKT 19, 20, 21 I 22; UST. 16, PKT
1, LIT I) I J), PKT 14; W § 13 CZĘŚĆ II, UST. 1, PKT 2, 3 I 4; UST. 2, PKT 3, 4, 5, 6, 7, 8 I 9;
UST. 3, PKT 3, 4, 5, 6, 7 I 8.
29.06.2016 R. W§ 7, UST. 3, PKT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I 10; W § 13 CZĘŚĆ I, UST. 1, PKT 6; W §
13 CZĘŚĆ II, UST. 2, PKT 6, 7, 8 I 9; UST. 3, PKT 3, 4 I 5; W§ 13 CZĘŚĆ IV, V I VI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki został utworzony podmiot NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.Nazwa ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2.Numer REGON ---

3.Nr KRS ----------

Rubryka 7 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rubryka 8 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
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reprezentowania podmiotu

2.Nazwisko TYSZLER 

3.Imiona ŁUKASZ PRZEMYSŁAW

4.Numer PESEL 74100400910

5.Kwalifikacje kierownika DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH - SPECJALISTA W DZIEDZINIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z
ENDODONCJĄ.

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania 1. CELEM ZAKŁADU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU,
RATOWANIU, PRZYWRACANIU, POPRAWIANIU ZDROWIA POPULACJI I PROMOCJA ZDROWIA DLA
HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM
ORAZ LECZONYCH AMBULATORYJNIE W PORADNIACH PRZYSZPITALNYCH LUB INNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE SZPITALA OGÓLNEGO, PSYCHIATRII, OPIEKI NAD
MATKĄ I DZIECKIEM ORAZ ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ I SPOŁECZNEJ.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub przekształceniu

1 1.Określenie okoliczności POŁĄCZENIE

2.Opis sposobu połączenia lub przekształcenia POŁĄCZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ "ZDROJE" W SZCZECINIE ZE SZPITALEM MIEJSKIM IM. ŚW. KAROLA
BOROMEUSZA W SZCZECINIE - S.P.Z.O.Z.
DLA POŁĄCZONEGO ZAKŁADU, KTÓREGO NAZWA TO: SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE" SIEDZIBA: UL. MĄCZNA 4, 70-
780 SZCZECIN, FUNKCJĘ PODMIOTU, KTÓRY UTWORZYŁ ZAKŁAD PEŁNIĆ BĘDZIE
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.

Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego publiczny zakład opieki zdrowotnej lub powstałego w wyniku przekształcenia lub

połączenia
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1 1.Nazwa SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE",-----
-

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000003172

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 000291411

Podrubryka 2
Dane podmiotów przejętych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej w wyniku połączenia

1 1.Nazwa SZPITAL MIEJSKI IM. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W SZCZECINIE - S.P.Z.O.Z.,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000002652

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 010656626
 

2 1.Określenie okoliczności POŁĄCZENIE

2.Opis sposobu połączenia lub przekształcenia POŁĄCZENIE SPECJALISTYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ NAD DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
7 W SZCZECINIE, WPISANEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR:
0000003576, KTÓRY JEST ZAKŁADEM PRZEJMOWANYM
Z SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
"ZDROJE" Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MĄCZNEJ 4 W SZCZECINIE, WPISANYM DO KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO POD NR: 0000003172, KTÓRY JEST ZAKŁADEM PRZEJMUJĄCYM.
NAZWA DLA POŁĄCZONEGO ZAKŁADU TO:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE"
SIEDZIBA: UL. MĄCZNA 4, 70-780 SZCZECIN
FUNKCJĘ PODMIOTU, KTÓRY UTWORZYŁ ZAKŁAD PEŁNIĆ BĘDZIE WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego publiczny zakład opieki zdrowotnej lub powstałego w wyniku przekształcenia lub

połączenia

1 1.Nazwa SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE",-----
-

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000003172

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 000291411

Podrubryka 2
Dane podmiotów przejętych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej w wyniku połączenia

1 1.Nazwa SPECJALISTYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD
DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000003576

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 000638837
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Rubryka 3 - Informacja o decyzji o wykreśleniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o rozwiązaniu podmiotu

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.05.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Załącznik nr 3 do Umowy o partnerstwie w realizacji Projektu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych, na podstawie art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 2 

1 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 399) w zw. z art. 33a  

ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 933, z późn. zm.), do dn. 31.12.2026 r. jest Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, mające siedzibę w Warszawie, (01-934), ul. Księżycowej 5,  

e-mail: topsor@lpr.com.pl. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji systemu 

zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym 

(„TOPSOR”), na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Administrator wyznaczył inspektora 

danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres  

e-mail: topsor.iod@lpr.com.pl lub na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania nałożonego  

na Szpitalny Oddział Ratunkowy, w związku z funkcjonowaniem systemu 

zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym 

(„TOPSOR”), w szczególności w zakresie gromadzenia danych w odniesieniu do czasu 

oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne oraz procesu segregacji medycznej. 

Dane zawarte w karcie segregacji medycznej obejmują:  

a. dane umożliwiające identyfikację podmiotu leczniczego i komórki 

organizacyjnej, 

b. dane umożliwiające identyfikację pacjenta objętego procesem segregacji 

medycznej  

c. i kolejkowania, tj. min. imię i nazwisko, nr PESEL/datę urodzenia 

d. informacje dotyczące przyjęcia do szpitala, w tym: numer księgi głównej, numer 

księgi oddziałowej, 



e. informacje dotyczące stanu zdrowia, tj. całość treści karty segregacji medycznej,  

f. dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej wpisu w karcie segregacji 

medycznej, tj. min. imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, 

numer prawa wykonywania zawodu, 

g. datę i godzinę dokonania wpisu.  

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotowi leczniczemu - 

………………………………………………………… (nazwa i adres właściwego 

podmiotu leczniczego), będącego partnerem projektu, związanego z systemem 

zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym 

(„TOPSOR”). 

5. Dane osobowe zostały powierzone podmiotom świadczącym usługi wsparcia 

technicznego dla systemu teleinformatycznego - 

………………………………………………………………………… (nazwa i adres 

podmiotu świadczącego usługi wsparcia systemu), będącego Wykonawcą, 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

7. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone 

odpowiednio w art. 16, 17 lub 18 RODO. 

9. Państwa dane będą przetwarzane są zgodnie z prawem w sposób zautomatyzowany  

w oparciu o system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale 

ratunkowym „TOPSOR”, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane 

dotyczące zdrowia oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych w systemie jest elementem 

wspomagającym personel medyczny w ustaleniu kolejności przyjęcia, uzależnionym  

od stopnia zagrożenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych służy do ustalenia kategorii 

zagrożenia w pięciostopniowej skali i określeniu o czasu oczekiwania na udzielenie 

świadczeń zdrowotnych, a także rejestracji i przyjęć.  

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą  

to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem 

przepisów prawa. 



11. Zgodnie z art. 33a ust. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji zadań wynikających z ww. ustawy, nie dłużej jednak niż przez 

okres 20 lat od ich uzyskania. Po upływie tego terminu przechowywane dane powinny 

zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczyt. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do umowy o partnerstwie w realizacji Projektu 

  
UPOWAŻNIENIE Nr……………... 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ………………… r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam 
Panią/Pana*....…………………………………………………………………………………... 
do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w systemie zarządzającym trybami 
obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym („TOPSOR”), dla których 
administratorem jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Zakres przetwarzania danych: wytwarzanie, zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie*.  

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana* stosunku prawnego łączącego Pani/Pana* 
z ……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 
 
 

Upoważnienie otrzymałam/em 
 
 

…………………………………………………                                                                                               
miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym  
w ……………………………………………………...………………………………………… 
opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania 
danych osobowych określonych w tych dokumentach. 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 
również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z……………………………………. 

 
…………………………………………………                                                                                               

(czytelny podpis osoby składającej Oświadczenie) 
*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 do umowy o partnerstwie w realizacji Projektu 

     

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ……………... 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ………………… r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1),  odwołuję upoważnienie  

Pani/Pana*…………………………………………………………………………..………….. 

nr………….….…… do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ………..………… 

 

………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

                                                                   

 

      …………………………………………………                                                                                               
miejscowość, data 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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