
                               
                                              

 Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 
                      

Częstochowa, dn………………...

 UMOWA 
NR ……./2020/HA

wspó� łfinansówany ze s�ródkó� w Európejskiegó Funduszu Spółecznegó, w ramach Regiónalnegó
Prógramu Operacyjnegó Wójewó� dztwa S" ląskiegó na lata 2014-2020, dla ósi priórytetówej VIII.
Regiónalne  kadry  góspódarki  ópartej  na  wiedzy:  Działanie: 8.3.  Póprawa  dóstępu  dó
prófilaktyki,  diagnóstyki  i  rehabilitacji  leczniczej  ułatwiającej  pózóstanie  w  zatrudnieniu  i
pówró� t dó pracy. Póddziałanie: 8.3.2. Realizówanie aktywizacji zawódówej póprzez zapewnienie
włas�ciwej ópieki zdrówótnej.

Zawarta w dniu ………………..r w Częstóchówie pómiędzy: 
                                                                           
Ekóvita Sp. z ó.ó. z siedzibą w Częstóchówie ul. Klasztórna 23 NIP 573-03-02-590 
Regón 008197574 w imieniu któ� regó działa:
Karwówska Karólina, V-ce Prezes Zarządu Spó� łki 
zwanym w tres�ci umówy „ realizatórem prójektu, zamawiającym”,
 
a 

 …………………………………, NIP:…………………………….., REGON: ………………………… 
zwanym/-ną dalej „Wykónawcą, przyjmującym zamó� wienie " ó następującej tres�ci: 

 Podstawa umowy 
Podstawę zawarcia  umowy stanowi  wynik  postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego
prowadzonego w oparciu o zapytanie ofertowe, o numerze sprawy: 1/HA/2020

§ 1

1. Przedmiótem zamó� wienia jest realizacja kónsultacji specjalistycznych dla uczestników w
ramach  realizacji  projektu  pt.:  „Rehabilitacja  skutecznym  sposobem  na  walkę  z
przewlekłymi  chorobami  układu  kostno-stawowego  i  mięśniowego  oraz  utrzymanie
aktywności zawodowej" (zwanego w treści umowy „Projektem”),  wspó� łfinansówanegó ze
s�ródkó� w  Európejskiegó  Funduszu  Spółecznegó,  w  ramach  Regiónalnegó  Prógramu
Operacyjnegó Wójewó� dztwa S" ląskiegó na lata 2014-2020, dla ósi priórytetówej VIII. Regiónalne
kadry  góspódarki  ópartej  na  wiedzy:  Działanie: 8.3.  Póprawa  dóstępu  dó  prófilaktyki,
diagnóstyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pózóstanie w zatrudnieniu i pówró� t dó pracy.
Póddziałanie: 8.3.2. Realizówanie aktywizacji zawódówej póprzez zapewnienie włas�ciwej ópieki
zdrówótnej  dla  mieszkan� có� w  Wójewó� dztwa  S" ląskiegó.  Celem  prójektu  jest   przywró� cenia
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mózA liwie  maksymalnej  sprawnós�ci  fizycznej  óraz  zdólnós�ci  dó  aktywnós�ci  zawódówej  420
ósóbóm aktywnym zawódówó lub deklarującym gótówós�c�  dó pódjęcia zatrudnienia, za pómócą
działan�  prewencyjnych  i  rehabilitacyjnych  ukierunkówanych na zniwelówanie  występówania
zapalnych chóró� b układu kóstnó-stawówegó i mięs�niówegó. 
2. Wykónawca będzie realizówał umówę z uwzględnieniem zakresu i warunkó� w ópisanych w 
zapytaniu ófertówym óraz ófercie, zgódnie ze szczegó� łówym ópisem, któ� ry jest w dółączóny 
jakó załącznik nr 4 dó umówy. 

 §2 

1. Stróny  uzgadniają  termin  óbówiązywania  umówy  na  ókres  od  dnia  podpisania  do
04/2022 roku. 

2. Wykónawca  uwzględniając  ókres  óbówiązywania  umówy  óraz  ilós�c�  kónsultacji,
zóbówiązany jest pódjąc�  działania mające na celu jej realizację w taki spósó� b, aby zakón� czenie
działan�  nastąpiłó  najpó� z�niej  dó  dnia  wskazanegó  w  umówie  jakó  data  zakón� czenia
óbówiązywania umówy. 
3. Usługi  będą  s�wiadczóne  w  miejscach  wskazanych  w  ófercie  Wykónawcy,  złózAónej  w
póstępówaniu  póprzedzającym  zawarcie  niniejszej  umówy,  zgódnie  z  harmónógramem
ustalónym przez Zamawiającegó z Wykónawcą, chyba zAe Zamawiający wyraził zgódę na zmianę
miejsca realizacji usługi. 

 §3 

1. Wykónawca  ós�wiadcza,  zAe  pósiada  wiedzę  i  przygótówanie  dó  prawidłówej  realizacji
umówy zgódnie z óbówiązującymi wytycznymi i przepisami. 
2. Wykónawca  zóbówiązany  będzie  dó  prawidłówej  dókumentacji  prówadzónych  usług,
według wzóru ópracówanegó przez Zamawiającegó, stanówiącegó załącznik nr …... dó umówy. 
3. Wykónawca zóbówiązany jest póddac�  się ókresówej kóntróli i ócenie realizacji umówy, w
szczegó� lnós�ci  w celu badania: 
a) stanu realizacji umówy
b) efektywnós�ci, rzetelnós�ci i jakós�ci realizacji umówy, 
c) prawidłówós�c� prówadzónej dókumentacji dótyczącej realizacji umówy. 
4.  Wykónawca  zóbówiązany  jest  udzielac�  Zamawiającemu  wszelkich  infórmacji  ó  przebiegu
wykónywania umówy. 

§4 

1) Wykónawca  zóbówiązany  jest  dó  s�wiadczenia  usług  ópisanych  w  §1  umówy  za
wynagródzeniem, ó któ� rym mówa w §5 umówy, z zastrzezAeniem ust. 3 niniejszegó paragrafu.
2) W ramach prójektu przyjmujący zamó� wienie będzie realizówał zadania wyszczegó� lnióne w
prójekcie,  tj.:  będzie  udzielał  kónsultacji  lekarskich  dla  uczestnikó� w prójektu  zgódnie  z  jegó
załózAeniami. 
3) Stawka wynagródzenia za kónsultację, wizytę w ramach realizacji usług, ókres�lóna w §5 ust.
1  niniejszej  umówy,  a  ewentualne  jej  zmiany  mógą  następówac�  wyłącznie  w  przypadkach
ókres�lónych w §10 umówy
4) Usługi zóstaną wycenióne na pódstawie szczegó� łówegó ópisu dółączónegó jakó 

załącznik nr 4  dó umówy.
5) Zamawiający  ma  prawó  dó  jednóstrónnegó  zmniejszenia  ilós�ci  ósó� b  óbjętych  usługą  w
przypadku zmniejszenia się liczby uczestnikó� w, póprzez pisemne zawiadómienie Wykónawcy. 
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§5 

1.  Wynagródzenie stanówic�  będzie ilóczyn zrealizówanych usług, wynószącej………. zł brutto
(słównie:  ……………… bruttó)  óraz zsumówaną łączną ilós�c�  zrealizówanych przez Wykónawcę
usług, tj. max. …………… zł brutto. 
2. Wynagródzenie wypłacóne będzie Wykónawcy pó zakón� czeniu miesiąca,  na wskazany przez
Wykónawcę  rachunek  bankówy,  w terminie  14  (czternastu)  dni  róbóczych  ód  daty  wpływu
złózAónej przez Wykónawcę rachunku/faktury, chyba, zAe zaistnieją ókólicznós�ci, ó któ� rych mówa
w §4 ust. 3 niniejszej umówy.
3.  Warunkiem wypłaty wynagródzenia jest zatwierdzenie przez Zamawiającegó prawidłówó
spórządzónegó prótókółu zdawczó-ódbiórczegó według wzóru stanówiącegó załącznik nr 1 dó
umówy, któ� regó integralną częs�cią będzie prawidłówó spórządzóna dókumentacja, ópracówana
zgódnie  z  wzórem  ókres�lónym  w  załączniku  nr  2  dó  umówy,  uwzględniająca  liczbę
zrealizówanych usług. 
4. W przypadku kóniecznós�ci dókónania kórekty lub uzupełnienia spórządzónej dókumentacji
ókres�lónej  w  §5 ust.3,  termin płatności  wskazany w § 5  ust.2  ulegnie  odpowiedniemu
wydłużeniu dó czasu zatwierdzenia skórygówanej dókumentacji przez Zamawiającegó.
5. Zamawiający  zóbówiązany  jest  wypłacic�  wynagródzenie  za  wykónaną  usługę,  z
zastrzezAeniem  dóstępnós�ci  s�ródkó� w  na  finansówanie  działan�  realizówanych  w  Prójekcie  na
rachunku bankówym Zamawiającegó. W przypadku zmiany terminó� w wpłaty transz s�ródkó� w
finansówych przez Instytucję Zarządzającą, wynagródzenie zóstanie wypłacóne niezwłócznie pó
uzyskaniu przez Zamawiającegó dóstępnós�ci w/w s�ródkó� w finansówych.
6. W  przypadku  wystąpienia  ókólicznós�ci,  w  wyniku  któ� rych  nastąpi  ópó� z�nienie  terminu
wypłaty nalezAnós�ci, Wykónawca ós�wiadcza, izA  zrzeka się ódsetek z tytułu ópó� z�nienia wypłaty
nalezAnós�ci.
7. Wykónawca wystawi  rachunek za  wykónaną  usługę,  ze wskazaniem danych: NABYWCA:
Ekóvita sp. z ó.ó. ul. Klasztórna 23, 42-200 Częstóchówa NIP: 573-03-02-590
8.  Zamawiający  dókóna  zapłaty  wynagródzenia  za  przeprówadzóną  usługę  wyłącznie  na
wskazany przez Wykónawcę firmówy rachunek bankówy słuzAący dó prówadzenia działalnós�ci
góspódarczej, w ramach któ� rej wykónywana jest usługa. 

§6 

1. Dókumentacja twórzóna w ramach realizacji Umówy stanówi własnós�c� Zamawiającegó. 
2.   Wykónawca zóbówiązany jest  umózA liwic�  Zamawiającemu – na kazAde zAądanie  -  wgląd dó
prówadzónych  przez  siebie  dókumentó� w  związanych  z  realizówaną  umówą,  w  tym  w
szczegó� lnós�ci  dókumentacji  merytórycznej  i  finansówej  óraz  dó  przedłózAenia  zAądanych
dókumentó� w Instytucji Zarządzającej. 
3.   Wykónawca  zóbówiązuje  się  dó  przechówywania  dókumentacji  w  trakcie  wykónywania
czynnós�ci  w  tóku  realizacji  umówy  w  spósó� b  zapewniający  póufnós�c�  i  bezpieczen� stwó,
zachówując wymógi ókres�lóne przepisami prawa i umówą, w szczegó� lnós�ci w zakresie óchróny
danych ósóbówych. 
4.   Wykónawca  zóbówiązuje  się  dó  wykónania  i  przekazania  Zamawiającemu  dókumentacji
medycznej.
5.    Wykónawca zóbówiązuje się niezwłócznie pó wykónaniu czynnós�ci w tóku realizacji umówy
przekazac� Zamawiającemu dókumentację związaną z jej realizacją.
6.   Dókumentacja prójektówa winna byc�  prówadzóna zgódnie z w/w umówą realizatóra óraz
załózAeniami  RPO  Wójewó� dztwa  S" ląskiegó  a  przede  wszystkim  z  harmónógramem  realizacji
prójektu.
7.   W  przypadku  rózwiązania  umówy,  Wykónawca  jest  óbówiązany  niezwłócznie  przekazac�
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Zamawiającemu całą prówadzóną przez siebie w tóku realizacji umówy dókumentację. 
8.  Najpó� z�niej  w  dniu  rózwiązania  umówy  Wykónawca  zóbówiązany  jest  przekazac�
Zamawiającemu  na  pis�mie  infórmację  ó  sprawach  niedókón� czónych,  będących  w  tóku  lub
wymagających natychmiastówegó załatwienia. 

§7 

1. W  ramach  realizacji  niniejszej  umówy,  Wykónawca  będzie  przetwarzał  dane  ósóbówe
uczestnikó� w  Prójektu  zgódnie  z  umówą  óraz  przepisami  Rózpórządzenia  Parlamentu
Európejskiegó  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  óchróny  ósó� b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ósóbówych i w sprawie swóbódnegó przepływu
takich danych óraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”, i przepisami krajówymi.
2. Administratórem danych ósóbówych jest Zarząd Wójewó� dztwa S" ląskiegó, pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regiónalnym Prógramem Operacyjnym Wójewó� dztwa S" ląskiegó na lata
2014-2020 (zwany w tres�ci umówy: „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), mający siedzibę przy ul.
Ligónia 46, 40-037 Katówice. 
3. Dane  ósóbówe  są  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  óbówiązkó� w  związanych  z
realizacją niniejszej umówy, zawartej w ramach Prójektu, na zasadach ókres�lónych w prójekcie.
4. Pódanie danych przez uczestnika Prójektu jest dóbrówólne, lecz niezbędne dó uczestnictwa
w Prójekcie. Odmówa ich pódania jest ró� wnóznaczna z brakiem mózA liwós�ci udzielenia wsparcia
w ramach Prójektu.

§8 

1.   Wykónawca pónósi pełną ódpówiedzialnós�c�  za terminówe i nalezAyte wykónanie przedmiótu
umówy  w  ókresie  jej  trwania  óraz  pełną  ódpówiedzialnós�c�  ódszkódówawczą  za  szkódy
pówstałe na skutek niewykónania lub nienalezAytegó wykónania przedmiótu umówy, tak wóbec
Zamawiającegó jak i ósó� b trzecich. 
2.   W  przypadku  pówstania  jakiejkólwiek  szkódy  w  trakcie  realizacji  umówy  Wykónawca
zóbówiązany jest dó pókrycia całej szkódy.

§ 9 

1.    Wykónawca zapłaci Zamawiającemu kary umówne w wysókós�ci: 
a)  15%  maksymalnegó  wynagródzenia  umównegó,  ókres�lónegó  w  §5  umówy  -  w  razie
niewykónania lub nienalezAytegó wykónania umówy, 
b)  15%  maksymalnegó  wynagródzenia  umównegó,  ókres�lónegó  w  §5  umówy  -  w  razie
ódstąpienia  ód  umówy  przez  Zamawiającegó  z  przyczyn,  za  któ� re  ódpówiedzialnós�c�  pónósi
Wykónawca. 
2.   Stróny zastrzegają mózA liwós�c�  dóchódzenia ódszkódówania przewyzAszającegó kary umówne,
na zasadach ógó� lnych. 
3.   Kary umówne, ó któ� rych mówa w ust.1 pówyzAej mógą byc� kumulówane. 
4.   W razie nienalezAytegó wykónania  umówy przez Wykónawcę,  Zamawiający ma prawó dó
pótrącenia  kwót  nalezAnych  tytułem  kar  umównych,  ó  któ� rych  mówa  w  ust.  1  pówyzAej  z
wynagródzenia Wykónawcy.

§10 

1.    Zmiany tres�ci umówy, jej rózwiązanie, ódstąpienie ód niej albó jej wypówiedzenie wymagają
fórmy pisemnej pód rygórem niewazAnós�ci. 
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2.  Zamawiający  przewiduje  zmianę  póstanówien�  umównych  w  przypadku  zaistnienia
następujących ókólicznós�ci: 

a) nastąpi zmiana przepisó� w prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiótu
zamó� wienia (np.  przepisy pódatkówe, przepisy w zakresie ubezpieczen�  spółecznych i
zdrówótnych itp.), 

b) kóniecznós�c�  wprówadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprówadzónych  w
umówie ó dófinansówanie prójektu pómiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą
lub będzie wynikac�  z wymógó� w stawianych Zamawiającemu jakó Beneficjentówi przez
Instytucję Zarządzającą, w szczegó� lnós�ci w zakresie óchróny danych ósóbówych; 

c) z  pówódu  wystąpienia  ókólicznós�ci  ó  charakterze  siły  wyzAszej,  np.:  wystąpienia
zdarzenia lósówegó wywółanegó przez czynniki  zewnętrzne,  któ� regó nie  mózAna  byłó
przewidziec� z pewnós�cią, w szczegó� lnós�ci zagrazAającegó bezpós�rednió zAyciu lub zdrówiu
ludzi lub grózAącegó pówstaniem szkódy w znacznych rózmiarach. 

§11 

      Za wazAne pówódy uzasadniające wypówiedzenie przez Zamawiającegó umówy przyjmuje się
w szczegó� lnós�ci sytuację, w któ� rej wykónawca nie realizuje umówy zgódnie z póstanówieniami i
przyjętymi wymógami, w tym z razAącym naruszeniem póstanówien�  ókres�lónych w § 1 -§3 óraz §
6  -  §  7  umówy,  narusza  zasady  w zakresie  przetwarzania  danych  ósóbówych  lub  ódmawia
pódpisania  aneksu  w  przypadkach,  ó  któ� rych  mówa  w  §10  ust.2  umówy  w  terminie
wyznaczónym przez Zamawiającegó. 

§12 

1.   W  sprawach  nieuregulówanych  w  umówie  mają  zastósówanie  ódpówiednie  przepisy
Kódeksu Cywilnegó, ustawy Prawó zamó� wien�  publicznych, a nadtó w zakresie óchróny danych
ósóbówych przepisy RODO óraz ódpówiednie przepisy krajówe. 
2.   Dla  rózpatrzenia  ewentualnych  spóró� w  włas�ciwy  będzie  Sąd  włas�ciwy  miejscówó  dla
siedziby Zamawiającegó. 
3.   Umówę spórządzónó w dwó� ch  jednóbrzmiących egzemplarzach pó jednym dla kazAdej  ze
strón. 
4.   Załączniki  dó umówy,  w tym Druki  słuzAące dó prawidłówej  dókumentacji  realizówanych
usług,  według  wzóró� w  ópracówanych  przez  Zamawiającegó  z  uwzględnieniem  specyfiki
Prójektu stanówią integralną częs�c� niniejszej umówy.

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo - odbiorczy
Załącznik nr 2 – Indywidualna lista potwierdzająca odbyte konsultacje
Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
załącznik nr 4 – Szczegółowy opis usług realizowanych w ramach projektu 

…………………………………….                                                                                    ……………………………….
          Realizatór prójektu                                                                                               Wykónawca
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……./2020/HA z dnia ……...
 – Protokół zdawczo odbiorczy

Nazwa prójektu: 

„Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-
stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej"

 
A. WYPEŁNIA WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Dótyczy umówy Nr: ………………………………….. 

Nazwa przedmiótu umówy: ………………………………….. 

Data spórządzenia prótókółu: ………………………………….. 

Ze stróny Zlecającegó:   …………………………………..
(imię i nazwiskó ósóby upówazAniónej) 

Ze stróny Wykónawcy: …………………………………. 
(imię i nazwiskó ósóby upówazAniónej) 

Jakó wykónawca usługi ós�wiadczam, zAe pótwierdzam prawidłówós�c� jej wykónania zgódnie z za-
wartą umówą. 

B. WYPEŁNIA ZLECAJĄCY

W  imieniu  Zlecającegó  potwierdzam/nie  potwierdzam*  prawidłówe  wykónania  zlecenia  
i dokonuję/ nie dokonuję* ódbióru usługi: 

a) Bez zastrzezAen� . 
b) Z zastrzezAeniami: 

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

C. WYPEŁNIA WYKONAWCA I ZLECAJĄCY

……………………………… ……………………………….. 
      (pódpis Wykónawcy)                      (pódpis Zlecającegó)

*Niewłas�ciwe przekres�lic�
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……./2020/HA z dnia …..…
- Indywidualna lista potwierdzająca odbyte konsultacje

 Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki: ……………………………………………………….

Nazwa konsultacji specjalistycznej: rehabilitacja medyczna,dietetyczna, reumatólóg, 
psychólóg, pódólóg*

Lp.
Termin realizacji

konsultacji

Oświadczenie Podpis
uczestnika/uczestnic

zki
Os�wiadczam, zAe uczestniczyłem/-

łam 
w kónsultacji 

i ótrzymałam kónieczne wsparcie

*niewłas�ciwe skres�lic�
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……./2020/HA z dnia …
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 zawarta dnia ……………………….. w ……………………., pómiędzy strónami: 
1. Ekóvita sp. z ó. ó. z siedzibą w Częstóchówie przy  ul. Klasztornej 23, NIP: 573-03-02-590,
reprezentówanym przez: 
V-ce Prezesa Zarządu – Panią Karólinę Karwówską 
zwanym dalej „Powierzającym”, 
a 
2. …………………………………., reprezentówanym przez ……………. 

zwanym w tres�ci Umówy „Przetwarzającym”, 
w dalszej części Umowy Powierzający i Przetwarzający są nazywani łącznie  Stronami lub każde
oddzielnie Stroną. 

 Mając na uwadze, że: 

I. Stróny w dniu ……………………….... zawarły umówę nr …………………………, (zwaną dalej Umówą
pódstawówą)  dótyczącą  realizacji  prójektu,  a  w  związku  z  jej  wykónywaniem  Pówierzający
pówierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych ósóbówych w zakresie ókres�lónym niniejszą
Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową”. 

II.  Celem  Umówy  jest  ustalenie  warunkó� w,  na  jakich  Przetwarzający  wykónuje  óperacje
przetwarzania Danych Osóbówych w imieniu Pówierzającegó. 

III. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Wójewó� dztwa S" ląskiegó, pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regiónalnym Prógramem Operacyjnym Wójewó� dztwa S" ląskiegó na lata
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Ligónia 46, 40-037 Katówice. 

IV.  Stróny  zawierając  Umówę  dązAą  dó  takiegó  uregulówania  zasad  przetwarzania  Danych
Osóbówych, aby ódpówiadały óne póstanówienióm Rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie óchróny ósó� b fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych ósóbówych i  w sprawie swóbódnegó przepływu  takich danych óraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ógó� lne  rózpórządzenie  ó óchrónie  danych) (dalej  „RODO”)
óraz Ustawy ó óchrónie danych ósóbówych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., póz. 1000 z
pó� z�n. zm). 

Stróny póstanówiły zawrzec� niniejszą Umówę ó następującej tres�ci: 

 § 1 Opis Przetwarzania 

1.  Przedmiot  [Art.  28,  ust.  3  RODO].  Na  warunkach  ókres�lónych  Umówą  Pówierzający
pówierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rózumieniu art. 4 pkt 2 RODO), ópisanych dalej w
Umówie Danych Osóbówych. Pód pójęciami „Dane Osobowe” lub „Dane” uzAytymi w niniejszej
Umówie Stróny rózumieją Dane Osóbówe zdefiniówane w art. 4 pkt 1 RODO. 
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2.  Przedmiot  [Art.  28,  ust.  3  RODO].  Pówierzający  pówierza  Przetwarzającemu  dó
przetwarzania  Dane  Osóbówe  w  celu  prawidłówej  realizacji  Umówy  pódstawówej,  a
Przetwarzający zóbówiązuje się dó ich przetwarzania z zachówaniem wszelkich óbówiązkó� w
wynikających z óbówiązujących przepisó� w, w szczegó� lnós�ci ókres�lónych w art. 28 ust. 3 li. a)- h)
RODO. 

3.  Czas [Art. 28, ust. 3 RODO].  Przetwarzanie będzie wykónywane w ókresie óbówiązywania
Umówy  pódstawówej,  z  uwzględnieniem  pózóstałych  póstanówien�  niniejszej  Umówy
dótyczących  óbówiązkó� w  i  uprawnien�  przysługujących  Strónóm.  Przetwarzający  mózAe
przetwarzac�  Dane  Osóbówe  ró� wniezA  pó  wygas�nięciu  bądz�  rózwiązaniu  Umówy,  jes� li
uprawnienie tó wynika z óbówiązujących przepisó� w prawa. 

4.  Charakter i cel [Art. 28, ust. 3 RODO].  Charakter i cel przetwarzania wynikają z pótrzeby
realizacji Umówy pódstawówej. W szczegó� lnós�ci: 

a) celem przetwarzania jest realizacja óbówiązkó� w ókres�lónych Umówą pódstawówą, 

b)  charakter  przetwarzania  będzie  pólegał  na:  (jednórazówym/wielókrótnym  dóstępie
Przetwarzającegó dó Danych Osóbówych Pówierzającegó) 

c)  Pówierzóne  Dane  będą  przetwarzane  w następujący  spósó� b  :  (np.  w fórmie  papierówej/
elektrónicznej). 

5.  Rodzaj danych [Art. 28 ust. 3 RODO].Ródzaje Danych Osóbówych, kategórie ósó� b, któ� rych
Dane  dótyczą  óraz  czynnós�ci  przetwarzania  jakie  będą  wykónywane  na  Danych  Osóbówych
wskazane są w Załączniku nr 1 dó Umówy.

§ 2 Dalsze Przetwarzanie 

1.  Dalsze  Przetwarzanie  [Art.  28  ust.  2  RODO].  Przetwarzający  mózAe  pówierzyc�
przetwarzanie  Danych  (dalej  „Dalsze  Przetwarzanie”)  w  dródze  pisemnej  umówy  dalszegó
przetwarzania  innemu  przetwarzającemu  (dalej  „Dalszy  Przetwarzający”),  jedynie  w  celu
realizacji  Umówy  pódstawówej  i  pód  warunkiem  uzyskania  uprzedniej  akceptacji  Dalszegó
Przetwarzającegó przez Pówierzającegó. 

2.  Lista  Dalszych  Przetwarzających.  „Lista  Dalszych  Przetwarzających”  zaakceptówanych
przez  Pówierzającegó  ókres�lóna  zóstała  w  Załączniku  nr  2  dó  Umówy.  W  przypadku
kóniecznós�ci zmiany Załącznika nr 2 Przetwarzający przekazuje jegó nówą wersję dó akceptacji
Pówierzającegó. Zmiana Załącznika nr 2 nie stanówi zmiany Umówy. 

3.  Transfer obowiązków [Art. 28, ust. 4 RODO].  Dalszy przetwarzający pówinien spełniac�  te
same  gwarancje  i  óbówiązki  jakie  zóstały  nałózAóne  na  Pódmiót  Przetwarzający  w niniejszej
Umówie. Przetwarzający – zachówując fórmę pisemną - zóbówiązany jest nałózAyc�  có najmniej
takie  same  óbówiązki  na  Dalszegó  Przetwarzającegó  jakie  nakłada  na  Przetwarzającegó
niniejsza Umówa. 

§ 3 Obowiązki Przetwarzającego 

1.  Udokumentowane  polecenie  [Art.  28,  ust.  3,  lit.a  RODO].  Niniejsza  Umówa  stanówi
udókumentówane pólecenie Pówierzającegó , ó któ� rym mówa w przywółanym artykule. 

2. Nieprzetwarzanie poza EOG [Art. 28, ust. 3, lit. a RODO].Przetwarzający ós�wiadcza, zAe nie
przekazuje Danych dó pan� stwa trzeciegó lub órganizacji międzynaródówej, tj. póza Európejski
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Obszar Góspódarczy (dalej „EOG”). 

3.  Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [Art.28, ust.3, lit. a RODO].  JezAeli
prawó  unii  nakładałóby  na  Przetwarzającegó  óbówiązek  przekazywania  Danych  póza  EOG,
Przetwarzający infórmuje ó tym Pówierzającegó, w celu umózA liwienia Pówierzającemu pódjęcia
decyzji i działan�  niezbędnych dó zapewnienia zgódnós�ci przetwarzania z prawem.

4.  Bezpieczeństwo [Art.  28, ust.  3,  lit.  c  RODO].Przetwarzający zóbówiązany jest zapewnic�
óchrónę Danych i pódjąc� wszelkie s�ródki óchróny Danych, ó któ� rych mówa w art. 32 RODO.

5.  Dalsze  Przetwarzanie  [Art.  28,  ust.  3,  lit.  d  RODO].Przetwarzający  zóbówiązany  jest
przestrzegac� warunkó� w kórzystania z usług Dalszegó Przetwarzającegó.

6.  Współpraca przy realizacji praw jednostki [Art. 28, ust. 3, lit. e RODO].Przetwarzający
biórąc  pód  uwagę  charakter  przetwarzania,  w  miarę  mózA liwós�ci  pómaga  Pówierzającemu
póprzez  ódpówiednie  s�ródki  techniczne  i  órganizacyjne  wywiązac�  się  z  óbówiązku
ódpówiadania  na  zAądania  ósóby,  któ� rej  dane  dótyczą,  w  zakresie  wykónywania  jej  praw
ókres�lónych w rózdziale III RODO. 

7. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [Art. 28, ust. 3, lit. f RODO].Przetwarzający
uwzględniając charakter przetwarzania óraz dóstępne mu infórmacje, pómaga Pówierzającemu
wywiązac� się z óbówiązkó� w ókres�lónych w art. 32–36 RODO. 

8.  Legalność poleceń [Art. 28, ust. 3,lit h, akapit 2 RODO].  JezAeli Przetwarzający pówez�mie
wątpliwós�ci có dó zgódnós�ci z prawem wydanych przez Pówierzającegó pólecen�  lub instrukcji,
Przetwarzający infórmuje Pówierzającegó ó stwierdzónej wątpliwós�ci. 

9.  Minimalizacja  [Art.  25,  ust.  2  RODO].  Przetwarzający  zóbówiązuje  się  dó  ógraniczenia
dóstępu dó Danych Osóbówych wyłącznie dó ósó� b, któ� rym dóstęp dó Danych jest pótrzebny dla
realizacji Umówy. 

10.  Rejestr [Art. 30, ust. 2 RODO].  Przetwarzający zóbówiązuje się dó prówadzenia rejestru
kategórii  czynnós�ci  przetwarzania  Danych  Osóbówych  zgódnegó  z  RODO.  Przetwarzający
udóstępniania na zAądanie Pówierzającegó prówadzóny na pódstawie Umówy rejestr. 

11.  Zachowanie tajemnicy [Art.  28 ust.3 lit.  b RODO].  Przetwarzający zapewnia,  by ósóby
upówazAnióne dó przetwarzania danych ósóbówych zóbówiązały się dó zachówania tajemnicy
lub by pódlegały ódpówiedniemu ustawówemu óbówiązkówi zachówania tajemnicy. 
12.  Potwierdzenie kompetencji [Art. 39 ust. 1, lit. b RODO].  Przetwarzający zapewnia, aby
ósóby  upówazAnióne  dó  przetwarzania  Danych  ótrzymały  ódpówiednie  szkólenie  z  zakresu
óchróny Danych Osóbówych. 

13.  Prowadzenie  dokumentacji.  Przetwarzający  zóbówiązany  jest  dó  wprówadzenia
ódpówiednich dókumentó� w regulujących zasady óchróny danych ósóbówych i zóbówiązuje się
dó ich stósówania, w tym klauzuli infórmacyjnej zgódnej z art. 13-14 RODO. 

14.  Szkolenia  pracowników.  Przetwarzający  zóbówiązany  jest  dó  przeprówadzenia  có
najmniej jednegó szkólenia pracównikó� w zaangazAówanych w realizację Umówy pódstawówej, w
zakresie przetwarzania danych ósóbówych, przed przystąpieniem dó jej realizacji. 

15.  Inspektor  Ochrony  Danych.  Przetwarzający  zóbówiązany  jest  dó  póinfórmówania
Pówierzającegó ó fakcie pówółania Inspektóra óchróny danych ósóbówych i przekazania jegó
danych (ó ile dótyczy). 

16. Przeglądy Procedur. Raport. Przetwarzający zóbówiązany jest dó ókresówych (nie rzadziej
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nizA  raz  na  pó� ł  róku)  przeglądó� w  óbówiązujących  prócedur  w  zakresie  óchróny  danych
ósóbówych, w szczegó� lnós�ci w kónteks�cie ich adekwatnós�ci dó zidentyfikówanegó ryzyka óraz
faktu przestrzegania ich przez wszystkie zaangazAówane ósóby. Z czynnós�ci  nalezAy spórządzic�
pisemny rapórt.
17.  Oprogramowanie  antywirusowe.  Przetwarzający  zóbówiązany  jest  dó  przetwarzania
danych  ósóbówych  wyłącznie  przy  uzAyciu  sprzętu  wypósazAónegó  w  óprógramówanie
antywirusówe. 

18.  Zabezpieczone  nośniki.  Przetwarzający  zóbówiązany  jest  dó  przenószenia  danych
ósóbówych wyłącznie na zabezpieczónych nós�nikach.

§ 4 Zobowiązanie do Zachowania Poufności 

1.  Zachowanie  poufności.  Przetwarzający  zóbówiązuje  się  dó  zachówania  w  tajemnicy
wszelkich Danych Osóbówych, infórmacji i  materiałó� w przekazanych lub udóstępniónych mu,
lub ó któ� rych wiedzę pówziął 

w  związku  z  realizacją  Umówy,  a  takzAe  pówstałych  w  wyniku  jej  wykónania  infórmacji  i
materiałó� w w fórmie pisemnej, graficznej lub jakiejkólwiek innej fórmie. 

2. Infórmacje i materiały są óbjęte tajemnicą, nie mógą byc� bez uprzedniej zgódy Pówierzającegó
udóstępniane jakiejkólwiek ósóbie trzeciej, ani tezA  ujawnióne w inny spósó� b, chyba zAe w dniu
ich  ujawnienia  były  pówszechnie  znane  albó  muszą  byc�  ujawnióne  zgódnie  z  pówszechnie
óbówiązującymi  przepisami  prawa,  órzeczeniem  sądó� w  lub  upówazAniónych  órganó� w
pan� stwówych.

§ 5 Powiadomienie o Naruszeniu Ochrony Danych 

Powiadomienie o naruszeniu [Art. 33 RODO]. Przetwarzający pówiadamia Pówierzającegó ó
pódejrzeniu  naruszenia  óchróny  Danych  nie  pó� z�niej  nizA  w  24  gódziny  ód  wykrycia
pótencjalnegó naruszenia óchróny Danych. 

§ 6 Obowiązki Powierzającego 

1.  Pówierzający  zóbówiązany  jest  wspó� łdziałac�  z  Przetwarzającym  w  wykónaniu  Umówy,
udzielac�  Przetwarzającemu  wyjas�nien�  w  razie  wątpliwós�ci  có  dó  legalnós�ci  pólecen�
Pówierzającegó . 

2. Pówierzający ós�wiadcza, zAe przetwarza Dane Osóbówe zgódnie z zasadami ókres�lónymi w art.
5 RODO.

§ 7 Nadzór 

1.  Udzielenie  informacji  [Art.  28,  ust.  3,  lit.  h  RODO].  Przetwarzający  udóstępnia
Pówierzającemu  wszelkie  infórmacje  niezbędne  dó  wykazania  spełnienia  óbówiązkó� w,  ó
któ� rych  mówa  w  przepisach  óraz  niniejszej  Umówie  óraz  umózA liwia  Pówierzającemu  lub
audytórówi upówazAniónemu przez Pówierzającegó przeprówadzanie audytó� w, w tym inspekcji,
i przyczynia się dó nich. 
2. Pówierzający uprzedzi ó planówej inspekcji lub audycie Przetwarzającegó na có najmniej 3
dni róbócze przed jej rózpóczęciem. Pówierzający nie będzie naduzAywał prawa dó kóntróli.
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§ 8 Odpowiedzialność 

1.  Odpowiedzialność. [Art. 82, ust. 2 RODO].  Pódmiót Przetwarzający ódpówiada za szkódy
spówódówane  przetwarzaniem,  gdy  nie  dópełnił  óbówiązkó� w,  któ� re  RODO  nakłada
bezpós�rednió  na  pódmióty  przetwarzające,  lub  gdy  działał  póza  zgódnymi  z  prawem
instrukcjami Pówierzającegó lub wbrew tym instrukcjóm. 
2. JezAeli Dalszy Przetwarzający nie wywiązAe się ze spóczywających na nim óbówiązkó� w óchróny
Danych,  ódpówiedzialnós�c�  wóbec  Pówierzającegó  za  ich  niewypełnienie  przez  Dalszegó
Przetwarzającegó spóczywa na Przetwarzającym.

§ 9 Okres Obowiązywania i wypowiedzenie Umowy 

1. Czas obowiązywania [Art. 28, ust. 3 RODO]. Umówa zóstaje zawarta na czas óbówiązywania
umówy pódstawówej. 

2. W przypadku rózwiązania lub wypówiedzenia umówy pódstawówej - wóbec wygas�nięcia celu
przetwarzania - niniejszą Umówę uznaje się za rózwiązaną lub wypówiedzianą z tym samym
dniem. 

3.  Pówierzający  mózAe  rózwiązac�  niniejszą  umówę  ze  skutkiem  natychmiastówym,  gdy
Przetwarzający: 
a) Przetwarza Dane w spósó� b niezgódny z umówą, 

b) Pómimó wezwania dó usunięcia uchybien�  stwierdzónych w ramach kóntróli, nie usunie ich w
wyznaczónym terminie, 

c) Pówierzył przetwarzanie Danych ósóbówych innemu pódmiótówi bez zgódy Pówierzającegó
lub z naruszeniem óbówiązujących przepisó� w.

§ 10 Usunięcie Danych 

1.  Usunięcie Danych [Art. 28, ust. 3, lit. g RODO].  Z chwilą rózwiązania lub wypówiedzenia
Umówy  Przetwarzający  nie  ma  prawa  dalszegó  przetwarzania  pówierzónych  Danych  i  jest
zóbówiązany dó (według wybóru Pówierzającegó): 
a) usunięcia Danych i usunięcia wszelkich istniejących kópii Danych, lub 
b) zwrótu Danych i usunięcia wszelkich istniejących kópii Danych, w terminie 14 dni chyba, zAe
Pówierzający  póstanówi  inaczej  lub  prawó  Unii  Európejskiej  lub  prawó  pan� stwa
człónkówskiegó nakazują dalej przechówywanie Danych lub dalsze przetwarzanie Danych jest
niezbędne  dó  celó� w  związanych  z  rószczeniami  Strón.  W  przypadku  braku  decyzji
Pówierzającegó  w  ódniesieniu  dó  liter  a)  i  b)  niniejszegó  ustępu  Stróny  ustalają,  zAe
przetwarzający usuwa Dane óraz wszystkie istniejące kópie Danych. 

§ 11 Postanowienia Końcowe 

1. Wejście w życie. Umówa wchódzi w zAycie z dniem jej zawarcia. 

2.  Zmiany Umowy.  Wszelkie  zmiany lub uzupełnienia  Umówy wymagają  zachówania  fórmy
pisemnej pód rygórem niewazAnós�ci. 

3.  Właściwość  sądu.  Sądem  włas�ciwym  dla  rózstrzygania  spóró� w  pówstałych  w związku  z
realizacją Umówy jest sąd włas�ciwy dla siedziby Pówierzającegó.
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4. Egzemplarze. Umówę spórządzónó w dwó� ch jednóbrzmiących egzemplarzach, pó jednym dla
kazAdej ze Strón. 

………………………………………                                                                            ……………………………………………
Powierzający                                                                                                                          Przetwarzający 

Załącznik nr 1

Rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czynności przetwarzania 
I. Ródzaj Danych Osóbówych będących przedmiótem przetwarzania, w ramach Umówy: np.: 

1. nazwiskó i imióna, numer PESEL, 

2. imióna ródzicó� w, 

3. numer NIP, 

4. seria i numer dówódu ósóbistegó, numer paszpórtu, 

5. data i miejsce uródzenia, 

6. sytuacja zawódówa, 

7. adres zamieszkania lub póbytu/zameldówania, 

8. infórmacja ó stópniu niepełnósprawnós�ci, stanie zdrówie, uzalezAnieniach, 

9. infórmacje ó człónkach ródziny (stópien�  pókrewien� stwa, stan cywilny), 

10. istniejące óbciązAenia finansówe, 

11. z� ró� dła i wysókós�c� dóchódó� w, 

12. nr rachunku bankówegó, nr telefónu, 

13. infórmacja ó przyznanych s�wiadczeniach, 

14. infórmacja ó zrealizówanych s�wiadczeniach, 

15. płec�, 

16. óbywatelstwó, 

17. Infórmacje ó edukacji, nazwa i adres szkóły, 
18. órzeczenia sądówe i administracyjne, 
19. sytuacja mieszkaniówa, 
20. pózycja na rynku pracy, 
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II. Kategórie ósó� b, któ� rych Dane Osóbówe będą przetwarzane, w ramach Umówy: 

1. ………….. 

2. ……………… 

III. Czynnós�ci przetwarzania, któ� re będą wykónywane na Danych Osóbówych, w ramach 
Umówy: ( zgódnie z art. 4 pkt 2 RODO, np. 

1) zbieranie, 

2) utrwalanie, 

3) órganizówanie, 

4) pórządkówanie, 

5) przechówywanie, 

6) adaptówanie /lub módyfikówanie, 

7) póbieranie, 

8) przeglądanie, 

9) wykórzystywanie, 

10) ujawnianie póprzez przesłanie, 

11) rózpówszechnianie /lub innegó ródzaju udóstępnianie, 

12) dópasówywanie/ lub łączenie, 

13) ógraniczanie, 

14) usuwanie lub niszczenie.

Załącznik nr 2 

Lista Dalszych Przetwarzających 
1. ………………….. (* w przypadku braku Dalszych Przetwarzających nalezAy wpisac� „ BRAK”). 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……./2020/HA z dnia ….….
– Szczegółowy opis usług realizowanych w ramach projektu

   Informacja o zadaniach wskazanych do realizacji w projekcie.  

Konsultacja lekarska specjalistyczna (lekarz specjalista rehabilitacji medycznej)

Przyjmujący  zamó� wienie  zóbówiązuje  się  dó  udzielania  s�wiadczen�  zdrówótnych  óbjętych
niniejszą  umówą  z  nalezAytą  starannós�cią  i  z  pószanówaniem  praw  pacjenta,  zgódnie  z
óbówiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i
zasadami  etyki  zawódówej.  Zóbówiązuję  się  dó  przestrzegania  przepisó� w  związanych  z
wykónywaniem prófilu działalnós�ci a mianówicie:

- ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011ze wszystkimi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009w sprawie świadczeń gwarantowanych  z

zakresu rehabilitacji medycznej wraz ze wszystkimi zmianami
Zakres realizacji kónsultacji lekarskiej winien byc� zgódny z załózAeniami prójektu :

wizyta lekarska: kwalifikująca pacjenta dó prógramu
 badanie przedmiótówe
 badanie pódmiótówe 
 ócena dókumentacji medycznej
 stwierdzenie braku przeciwwskazan�  dó udziału w Prógramie;
 zaplanówanie indywidualnegó planu rehabilitacyjnegó;
 skierówanie na dódatkówe kónsultacje
 wydanie zalecen�  lekarskich na pis�mie

Kónsultacja kóntrólna :
 badanie przedmiótówe
 badanie pódmiótówe 
 ócena stanu zdrówia pacjenta

Kónsultacja kón� cówa: 
 badanie przedmiótówe
 badanie pódmiótówe 
 ócena stanu zdrówia pacjenta 
 przedstawienie dalszych zalecen�  lekarskich dótyczących póstępówania pacjenta 

Ewentualne  zalecenie  kónsultacji  chirurgicznej/neuróchirurgicznej/órtópedycznej  lub  innej
wskazanej  wraz  z  wydaniem  ódpówiedniegó  skierówania  óraz  wskazaniem  pódmiótu
wykónującegó działalnós�c� leczniczą, w któ� rym pacjent mózAe uzyskac� s�wiadczenie;

Szacunkówy czas trwania kónsultacji na jednegó pacjenta/pacjentkę pówinien byc� dóstósówany
dó  jegó  indywidualnej  sytuacji  zdrówótnej  óraz  jegó  indywidualnych  pótrzeb.  Zamawiający
zakłada, zAe minimalny czas trwania kónsultacji specjalistycznej tó 15 min./1 pacjenta/pacjentkę.
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   Informacja o zadaniach wskazanych do realizacji w projekcie.  

                                         Konsultacja dietetyczna 

I. Konsultacja dietetyczna (dietetyk) może być przeprowadzona przez:

a) ósóbę, któ� ra rózpóczęła pó dniu 30 wrzes�nia 2012 r. studia wyzAsze w zakresie dietetyki
óbejmujące có najmniej 1630 gódzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata
lub  dódatkówó rózpóczęła  pó  dniu  30  wrzes�nia  2012  r.  studia  wyzAsze  w  zakresie  dietetyki
óbejmujące  có  najmniej  1220  gódzin  
w  zakresie  dietetyki  i  uzyskała  tytuł  magistra  /  ukón� czyła  studia  wyzAsze  
na  kierunku  dietetyka,  zgódnie  ze  standardami  kształcenia  ókres� lónymi  
w ódrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku / rózpóczęła
przed  dniem  1  paz�dziernika  2007  r.  studia  wyzAsze  
w  specjalnós�ci  dietetyka  óbejmujące  có  najmniej  1784  gódziny  kształcenia  
w  zakresie  dietetyki  i  uzyskała  tytuł  licencjata  lub  magistra  /  rózpóczęła  przed  dniem  1
paz�dziernika 2007 r. studia wyzAsze na kierunku technólógia zAywnós�ci i  zAywienie człówieka ó
specjalnós�ci zAywienie człówieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inzAyniera
na tym kierunku /  ukón� czyła  szkółę  pólicealną publiczną lub niepubliczną  ó uprawnieniach
szkóły publicznej i uzyskała tytuł zawódówy dietetyka lub dyplóm pótwierdzający kwalifikacje
zawódówe  w  zawódzie  dietetyk  /  ukón� czyła  przed  dniem  wejs�cia  w  zAycie  rózpórządzenia
technikum lub szkółę pólicealną i  uzyskała  tytuł  zawódówy technika technólógii  zAywienia  w
specjalnós�ci dietetyka, 

b) pósiada  dós�wiadczenie  w  prówadzeniu  zajęc�  z  zakresu  edukacji  zAywieniówej  
(w ókresie óstatnich 3 lat przed dniem złózAenia óferty, w wymiarze min. 2 gódzin, dla min. 25
ósó� b pós�wiadczóne ódpówiednimi dókumentami) 

Planówany ókres realizacji prójektu  03/2020-04/2022

Zakres obowiązków Oferenta:

1. dietetyk przeprówadza  wywiad zAywieniówó-zdrówótny, aby mó� c jak najlepiej dóstósówac�
zalecenia zAywieniówe i ópracówac�  indywidualny plan zmiany stylu zAycia. Analizie pódlega
dótychczasówy spósó� b ódzAywiania pacjenta, harmónógram dnia, przebyte chóróby (najlepiej
ód  wczesnegó  dziecin� stwa),  schórzenia  występujące  w  ródzinie,  óbecne  dólegliwós�ci,
zazAywane  leki,  wczes�niejsze  diety,  pódejs�cie  dó  ódzAywiania,  aktywnós�c�  fizyczna,  wyniki
przeprówadzónych badan� , styl zAycia (sytuacje stresówe).

2. Na pódstawie zdóbytej wiedzy ó pacjencie, própónówane są ewentualne zmiany nawykó� w
zAywieniówych, takzAe pódkres� lóne pózytywne aspekty óbecnegó spósóbu zAywienia pacjenta 

3. Dókónuję  ró� wniezA  pómiaró� w  antrópómetrycznych  (  óbwó� d  talii,  ramienia,  bióder,  klatki
piersiówej, uda, łydki ).

4. Dókónuję ómó� wienia dóstarczónych wczes�niej wynikó� w badan� , w razie pótrzeby própónuję
dalszą diagnóstykę 

5. Pacjent  ótrzymuje  pórady  dótyczące  zmiany  nawykó� w  zAywieniówych,  ewentualnej
aktywnós�ci fizycznej, wstępne zalecenia zAywieniówe 
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Informacja o zadaniach wskazanych do realizacji w projekcie.

Konsultacja psychologiczna  

Szacunkówy czas trwania kónsultacji na jednegó pacjenta/pacjentkę pówinien byc� dóstósówany
dó  jegó  indywidualnej  sytuacji  zdrówótnej  óraz  jegó  indywidualnych  pótrzeb.  Zamawiający
zakłada, zAe minimalny czas trwania kónsultacji specjalistycznej tó 15 min./1 pacjenta/pacjentkę.
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Informacja o zadaniach wskazanych do realizacji w projekcie.

Konsultacja podologiczna

 kónsultacji  pódólógicznej  rózumie  się  kónsultację  lekarza  rehabilitacji  lub  órtópedy  w
przypadku zmiany reumatólógicznej w óbrębie stópy.

Kónsultacja pódólógiczna (zdiagnózówanie zmian na skó� rze stó� p i  paznókciach, analiza skó� ry,
dóbó� r ódpówiedniegó óbuwia óraz preparató� w dó códziennej pielęgnacji,  própózycja terapii i
wstępne ópisanie jej przebiegu) 

Szacunkówy czas trwania kónsultacji na jednegó pacjenta/pacjentkę pówinien byc� dóstósówany
dó  jegó  indywidualnej  sytuacji  zdrówótnej  óraz  jegó  indywidualnych  pótrzeb.  Zamawiający
zakłada, zAe minimalny czas trwania kónsultacji specjalistycznej tó 15 min./1 pacjenta/pacjentkę.
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