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UMOWA NR …………………………………… 
 

zawarta dnia ……………………….……………. pomiędzy: 
 

Narodowym Instytutem Kardiologii  Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem 
Badawczym w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000041396, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583, reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego,  
Dyrektora Naczelnego    

   
 
zwanym dalej ,,Udzielającym zamówienia” 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w ……………, kod  ………………, ul. ……………………………………..,  
NIP: ………………………………….,  
REGON …………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 

1. ……………………………………. 
2. …………………………………… 

 
zwanym dalej ,, Przyjmującym zamówienie”, 
 
Przyjmujący zamówienie został wyłoniony w procedurze prowadzonej na podstawie art. 26, Ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018.2190 z późń. zm.). 
 

§1 
 

Przedmiotem umowy jest współpraca Przyjmującego zamówienie z Udzielającym zamówienia w 
ramach realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 
Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim” (zwanego dalej Projektem), złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka 
miażdżycy tętnic i chorób serca”" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w ramach V Osi 
priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w następującym zakresie: 
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1) realizacji świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów w wieku 
aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi 
aktywne zawodowo oraz bezrobotne gotowe do podjęcia pracy), nie leczące się w ciągu ostatnich 
5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, nie korzystające z Programu profilaktyki ChUK, z 
podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo – naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem 
tętniczym i podwyższonym poziomem LDL. Kwalifikacja pacjentów będzie dokonywana przez 
lekarzy Przyjmującego zamówienie na podstawie aktywnej listy pacjentów. Do Projektu mogą 
także przystąpić osoby z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego niebędące pacjentami 
Przyjmującego zamówienie, o ile spełniają kryteria włączenia. Dla pacjentów będących 
uczestnikami programu zaplanowano następujące działania: 

a) – usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu 
b) - badania laboratoryjne i diagnostyczne 
c) – aktywna profilaktyka (bon edukacyjny) 
d) - wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami 

 
2) udziału zatrudnionego u Przyjmującego zamówienie lub współpracującego z Przyjmującym 

zamówienie personelem medycznym tj. lekarzy, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personel 
udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz 
aktywności fizycznej (minimum 3 osoby zatrudnione/współpracujące z Przyjmującym 
zamówienie) w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia. W trakcie szkolenia 
zostanie szczegółowo omówiona problematyka m.in. założeń i wdrażania Programu, diagnostyki i 
wczesnego wykrywania chorób układu sercowo- naczyniowego, w tym  
hipercholesterolemii rodzinnej, oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 
podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie 
podlegających modyfikacji, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia 
motywacji do profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, 
aktywności fizycznej. 

 
§ 2 

 
1. Udzielający zamówienia oświadcza, że na podstawie umowy z dnia 24 kwietnia 2019 r. nr 

POWR.05.01.00-00-0024/18-00 realizuje Projekt w okresie od 24 kwietnia 2019 do 31 grudnia 
2022. r. na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.  

2. W ramach Projektu Udzielający zamówienia zawiera umowy o współpracy z min. 40 placówkami 
POZ (Przyjmującymi zamówienie) z terenu województw: mazowieckiego i łódzkiego.  

3. Udzielający zamówienia oświadcza, że w ramach realizacji Projektu zaplanowano łącznie dla 
4000 pacjentów udzielenie przez lekarzy z placówek Przyjmujących zamówienie kwalifikacyjnych 
wizyt medycznych, z czego 1200 pacjentów zostanie zakwalifikowanych do aktywnej profilaktyki 
(Bon edukacyjny)  oraz wizyty końcowej a w razie konieczności maksymalnie 400  pacjentów 
otrzyma skierowanie na poradę specjalistyczną kardiologiczną u Udzielającego zamówienia,  
gdzie zostaną zakwalifikowani do diagnostyki genetycznej.  

4. Udzielający zamówienia oświadcza, że średnia liczba wizyt kwalifikacyjnych uzupełnionych o 
wizytę konsultacyjną (zwana usługą medyczną na etapie podstawowym kwalifikującą do 
programu) przez cały okres realizacji projektu na jeden POZ wynosi około 100 osób. Obejmie 
ona: wstępną wizytę lekarską w ramach której lekarz przeprowadzi wywiad, wypełni checklistę, 
formularz POLSCORE oraz DLCNS, wykona badanie fizykalne, dokona pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, wagi i wzrostu, obliczy BMI, a także wystawi skierowanie na  badania 
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biochemiczne (lipidogram, glukozę, GFR) i badanie EKG oraz drugą wizytę, podczas której lekarz 
podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do dalszej części Programu. Przewiduje się kwalifikację 
do dalszego etapu około 30 pacjentów. Pacjenci ci będą uczestniczyć w aktywnej profilaktyce, a 
około 10 z nich zostanie skierowanych do Udzielającego zamówienia (AOS) celem dalszej 
diagnostyki w kierunku wykrycia hipercholesterolemii rodzinnej. Na zakończenie pacjenci 
poddani uprzednio aktywnej profilaktyce odbędą wizytę końcową u lekarza z placówki 
Przyjmującego zamówienie, podczas której zostaną podsumowane działania w Programie. 
Zwiększenie liczby pacjentów nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej, a wystarczające 
jest w tym zakresie złożenie przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia Udzielającemu 
zamówienia w formie pisemnej o możliwości zwiększenia liczby pacjentów z zastrzeżeniem, że 
zwiększenie liczby pacjentów wymaga uprzedniej akceptacji Udzielającego zamówienia w formie 
pisemnej. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż akceptuje fakt, iż podane w niniejszym paragrafie 
oświadczenia zawierają planowane wartości, a w związku z tym nie będzie formułował 
względem Udzielającego zamówienia roszczeń, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
gotowość lub roszczeń o zapłatę o charakterze odszkodowawczym czy też roszczeń opartych na 
innej podstawie prawnej. 

 
§ 3 

 
1. Udzielający zamówienia nawiązuje współpracę, a Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada 

kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami i zobowiązuje się do wykonywania świadczeń 
medycznych, będących przedmiotem niniejszej umowy, przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania pełnej usługi świadczeń medycznych, 
zgodnie z Szczegółowym Opisem Realizacji Świadczeń (załącznik nr 1 do Umowy), każdej osobie 
włączonej do badania. 

3. Podjęcie przez Strony Umowy realizacji usługi wymienionej w par. 1 jest uwarunkowane 
przyznaniem przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych umożliwiających jego 
realizację. 

 
§ 4 

 
1.     Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia szkoleń personelu Przyjmującego zamówienie (lekarze, pielęgniarki, 
przedstawiciele innych zawodów medycznych) w formule on-line lub stacjonarnej. Realizacja 
szkoleń odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu postępowania 
konkursowego, który będzie na bieżąco przekazywany Przyjmującemu zamówienie oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Udzielającego zamówienia pod adresem 
www.sercunaratunek.pl 
b)  zapewnienia podczas szkoleń stacjonarnych: materiałów biurowych dla uczestników (teczka, 
notes, długopis), wydrukowanych materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne będą 
dostępne również w formie  elektronicznej pod adresem:  sercunaratunek.pl 
c) pokrycia kosztów organizacji szkoleń o których mowa w ust. 1, w tym: w przypadku szkolenia 
stacjonarnego: wynajem sali, przerwy kawowe, z wyłączeniem opłat za dojazd i nocleg 
uczestników, 
d)  przyjęcia  na podstawie  skierowania  na  poradę specjalistyczną kardiologiczną pacjentów 
zakwalifikowanych do Projektu, 
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e)  wykonania badań genetycznych związanych z realizacją Projektu, 
g)   wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9. 

 
 

§ 5 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia udziału personelu medycznego 
współpracującego w szkoleniu, które jest obowiązkowe i bezpłatne. Brak udziału 
zadeklarowanej w ofercie konkursowej liczby personelu medycznego na szkoleniu, uprawnia 
Udzielającego zamówienia według jego wyboru do stosownego obniżenia maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia określonej w § 9 ust. 1 lub rozwiązania umowy.  

2. Minimalna liczba personelu medycznego, tj. personelu medycznego 
zatrudnionego/współpracującego z Przyjmującym zamówienie (lekarze, pielęgniarki, lekarze 
medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, 
edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej), która weźmie udział w szkoleniu wynosi  
3  osoby. 

3. Jednodniowe szkolenia personelu medycznego odbywać się będą w formule on-line lub 
stacjonarnie w wybranych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego lub łódzkiego.  

4. Terminarz szkoleń będzie udostępniony przez Udzielającego zamówienia Przyjmującemu 
zamówienie poprzez stronę www.sercunaratunek.pl. 
 
 

§ 6 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poinformowania Udzielającego zamówienia w 
terminie 7 dni roboczych o fakcie wygaśnięcia umowy z NFZ. Niniejsza Umowa będzie podlegać 
rozwiązaniu w sytuacji kiedy w okresie jej realizacji Przyjmującemu zamówienie wygaśnie 
umowa podpisana z NFZ i nie ulegnie ona przedłużeniu. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i 
niemajątkowe jakie mogą wyniknąć ze świadczonych przez nią w ramach niniejszej umowy 
usług medycznych zarówno wobec Udzielającego zamówienia, jak również wobec uczestników 
Projektu, i w tym zakresie zobowiązuje się zwolnić Udzielającego zamówienia z wszelkich 
wynikłych z jej działania zobowiązań. W szczególności Przyjmujący zamówienie ponosić będzie 
wyłączną odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe uczynione uczestnikom 
Projektu na skutek błędów w sztuce lekarskiej, na skutek zakażenia itp. 

3. W przypadku skierowania przeciwko Przyjmującemu zamówienie przez uczestników programu 
w ramach realizacji niniejszej Umowy jakichkolwiek roszczeń związanych ze świadczonymi 
przez Przyjmującego zamówienie na podstawie niniejszej Umowy usługami medycznymi, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów jakie poniesie z tego 
tytułu Udzielający zamówienia. 
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§ 7 
 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że deklaruje włączenie do Projektu podczas wizyty 
kwalifikacyjnej uzupełnionej o wizytę konsultacyjną określonej w § 2 ust. 4 liczby pacjentów. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapewnia udzielanie świadczeń oraz badań w taki 
sposób, aby był do nich dostęp w godzinach 8-18 co najmniej 2 razy w tygodniu, a także w 
soboty co najmniej 1 raz w miesiącu 1. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą: 
a. zatrudnia – nie zatrudnia*: lekarza medycyny pracy, 
b. zatrudnia – nie zatrudnia*; współpracuje – nie współpracuje* z personelem 

udzielającym wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej 
oraz aktywności fizycznej (*nie potrzebne skreślić). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i 
sprawozdawczości statystycznej według zasad obowiązujących u Przyjmującego zamówienie, 
z uwzględnieniem dokumentacji wymaganej w programie określonej w załączniku nr 1. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco dokumentacji 
Projektu do udostępnionego przez Udzielającego zamówienie modułu. Będzie on dostępny 
dla wytypowanego przez Przyjmującego zamówienie personelu.   

6. Świadczenia udzielane w ramach Projektu nie mogą być rozliczane w ramach kontraktu 
Przyjmującego zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

7. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymagania do 
prowadzenia działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych objętych umową  oraz wyraża 
zgodę na poddanie się kontroli upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz 
Udzielającego zamówienia w zakresie  objętym umową. 
  

§ 8 
 
1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania do wyczerpania limitu Pacjentów objętych 

Projektem jednak nie dłużej niż do 30.09.2022 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.   
2. W uzasadnionych przypadkach umowa może być przedłużona przez Przyjmującego zamówienie , 

jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia Projektu zgodnie z umową z Instytucją Pośredniczącą. 
Wydłużenie terminu obowiązywania umowy w takim przypadku nie wymaga zawarcia aneksu w 
formie pisemnej, a wystarczające jest w tym zakresie złożenie oświadczenia Udzielającemu 
zamówienia w formie pisemnej o konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wraz z 
uzasadnieniem z zastrzeżeniem, że wydłużenie tego terminu wymaga uprzedniej akceptacji 
Udzielającego zamówienia w formie pisemnej. 

3. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
gdy: 

a. Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązków wynikających z Umowy np. 
nieobecność z winy Przyjmującego zamówienie kadry wytypowanej do udziału w 
szkoleniach w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy,  

b. Przyjmujący zamówienie zalega z dostarczeniem dokumentacji rozliczeniowej o której 
mowa w § 9 pkt. 2 i 3, przez dwa okresy kwartalne. 

                                                 
1 zgodnie ze złożoną ofertą 



     
Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 

Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

6 
 

c. Przyjmującemu zamówienie wygasła umowa podpisana z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i nie została przedłużona; 

d. w trakcie realizacji umowy okaże się, że personel medyczny Przyjmującego zamówienie 
wykonujący przedmiot umowy nie posiada lub utracił wymagane kwalifikacje; 

e. w trakcie realizacji Projektu na etapie sprawozdawczości Udzielający zamówienia 
posiądzie wiedzę, że Przyjmujący zamówienie przedstawił nieprawdziwe lub niezgodne 
ze stanem faktycznym dane lub informacje w przekazanej Udzielającemu zamówienia 
dokumentacji medycznej tj. np. ankiecie oraz dokumentacji poświadczającej udzielenie 
świadczenia; 

f. Przyjmujący zamówienie popełni w czasie trwania Umowy przestępstwo, które 
uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych; 

g. w trakcie realizacji Projektu nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej 
pomiędzy Udzielającym zamówienia a Ministerstwem Zdrowia, skutkujące przerwaniem 
realizacji projektu oraz przepływu środków finansowych; 

h. wystąpią inne okoliczności skutkujące naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów.  
 

4. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem  przyczyn. 

5. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. 

6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 
 

§ 9  
 

1. Za należyte wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy Udzielający zamówienia 
zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby faktycznie 
wykonanych konsultacji i badań wg poniższych stawek: 

 110 zł brutto za jedną wizytę kwalifikacyjną pacjenta u Przyjmującego zamówienie  
(cena obejmuje wizytę konsultacyjną po wykonaniu badań laboratoryjnych), 

 66,80 zł brutto za wykonanie zestawu badań (cena obejmuje EKG w stanie 
spoczynku, badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), 
pomiar glukozy, badanie wartości GFR wg MDRD), 

 65 zł brutto za każdą poradę indywidualną („cegiełkę”) w ramach aktywnej 
profilaktyki (bon edukacyjny obejmujący 24 „cegiełki”)  

 110 zł brutto za zrealizowanie wizyty końcowej dla pacjenta po zakończonym cyklu 
porad prozdrowotnych i badań diagnostycznych z podsumowaniem i zaleceniami 
 Przyjmującego zamówienie. 

oraz dodatkowe wynagrodzenie płatne w II równych transzach (w latach 2021/2022) w 
łącznej wysokości 2000 zł brutto za wstępną selekcję pacjentów do udziału w Projekcie przez 
personel Przyjmującego zamówienie i koordynację projektu w placówce. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Przyjmującemu zamówienie, będzie prawidłowo 
wystawiona faktura wraz z kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentacją (w oryginale), 
dotyczącą udzielonych w danym kwartale świadczeń przez personel  Przyjmującego 
zamówienie, tj. lekarzy, pielęgniarki, lekarzy medycyny pracy, personel udzielający wsparcia 
w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do 
Umowy o współpracy  tj:  
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a. Załącznik nr 2 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN 

(CHECKLISTA) DLCNS 
b. Załącznik nr 3 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN 

(CHECKLISTA) 
c. Załącznik nr 4 do umowy tj. ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 
d. Załącznik nr 5 do umowy tj. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA - UCZESTNIKA 

PROGRAMU KORDIAN 
e. Załącznik nr 6 do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
f. Załącznik nr 7 do umowy tj. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
g. Załącznik nr 8 do umowy tj. OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O 

UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 
h. Załącznik nr 11 do umowy tj. INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
i. Załącznik nr 13 do umowy tj. ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA 
 

3. Dodatkowo Przyjmujący zamówienie zobligowany będzie do zgromadzenia i przekazania 
Udzielającemu zamówienia dokumentacji dotyczącej personelu tj. wypełnionych: 

a. Załącznik nr 9 do umowy tj. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

b. Załącznik nr 10 do umowy tj. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

4.    Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przesłania dokumentacji rozliczeniowej 
wskazanej w ust. 2 i 3 nie częściej niż raz w miesiącu, a nie rzadziej niż raz na kwartał - do 10 
dnia miesiąca następującego po  przyjętym okresie rozliczeniowym. 

5.    Udzielający zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji 
rozliczeniowej, prześle Przyjmującemu zamówienie informację o akceptacji lub koniecznej 
korekcie tej dokumentacji. 

6.   Informacja od Udzielającego zamówienia o zaakceptowaniu rozliczenia, jest podstawą do 
wystawienia faktury przez Przyjmującego zamówienie. 

7.    Przyjmujący zamówienie przekazuje fakturę Udzielającemu zamówienia jednorazowo po 
przyjętym okresie rozliczeniowym wskazanym w ust. 4, po akceptacji dokumentacji 
rozliczeniowej przekazanej do Udzielającego zamówienia. 

8.    Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wystawić fakturę dla: 
Narodowy Instytut Kardiologii 
ul. Alpejska 42 
04-628 Warszawa 
NIP: 525-000-85-25 

9.  W przypadku braku udzielania świadczeń w kwartale, Przyjmujący zamówienie jest 
zobowiązany do przesłania do Udzielającego zamówienia Oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 12 do umowy. 

10. Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Przyjmującego zamówienie rachunek 
bankowy, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Nr rachunku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiana nr rachunku bankowego wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przesłania faktury na adres:  
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Narodowy Instytut Kardiologii 
ul. Alpejska 42 
04-628 Warszawa 
pod rygorem uznania jej za nie dostarczoną.  

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji 
ewentualnych zadłużeń Udzielającego zamówienia, bez jego zgody, a także nie zawierania 
umów poręczenia za wykonanie zobowiązań przez Udzielającego zamówienia oraz innych 
umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wszystkich wierzytelności należnych od 
Udzielającego zamówienia na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

13. W przypadku opóźnień w przekazaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację 
Projektu, wynagrodzenie będzie płatne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Udzielającego zamówienia środków na realizację Projektu, z zastrzeżeniem ust. 10, na co 
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 
 

§ 10 
 

1. Udzielający zamówienia przewiduje w celu należytego wykonania umowy możliwość zmiany 
jej postanowień w stosunku do treści oferty, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu 
umowy, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: 
a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej; 
b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony 

okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy; 

c) utraty przez Udzielającego zamówienia źródła finansowania zamówienia w całości lub 
części, jak również w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; 

d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa 
powodujących konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia; 

e) wydłużenia okresu realizacji projektu w wyniku zmiany do umowy o dofinansowanie; 
f) zmian w zakresie sposobu realizacji projektu, w tym sprawozdawczości oraz dokonywania 

płatności wynikających z aktualizacji lub zmian w Wytycznych kwalifikowalności, tudzież  
na skutek stanowisk Ministerstwa Zdrowia przekazanych Udzielającemu zamówienia; 

g) w sytuacji ryzyka nieosiągnięcia wskaźników projektu tj. kiedy realizacja świadczenia 
zdrowotnego przez Przyjmującego zamówienie jest niższa od założeń wynikających z 
zapisów umowy;  

h) zmiany w treści załączników do umowy wymaganych jako dokumentacja potwierdzająca 
realizację przedmiotu umowy. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Udzielającego zamówienia do dokonania zmian postanowień umowy, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienie do dokonania takich zmian. 

3. Ewentualna zmiana postanowień umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera 
wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania 
umownego. 

§ 11 
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1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Udzielającego 
zamówienia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Przyjmującego zamówienie, w 
siedzibie podmiotu, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne 
mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i 
dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez 
Przyjmującego zamówienie, w okresie do 31 grudnia 2029 roku. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewnia Udzielającemu zamówienia oraz podmiotom, o których 
mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją 
Projektu, w tym dane osób lub podmiotów, które w wyniku rekrutacji przeprowadzonej do 
Projektu nie zostały objęte wsparciem, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków w Projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania 
tj. do 31 grudnia 2029roku. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienia 
o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Udzielający zamówienia uprawnione podmioty, w 
ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Przyjmujący zamówienie 
przekaże do Instytucji Udzielającemu zamówienia kserokopie potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

5. Ustalenia Udzielającego zamówienia oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić 
do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 

6. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a 
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań 
naprawczych. 

§ 12 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do  realizacji  wizyt kwalifikacyjnych uzupełnionych o 
wizytę konsultacyjną wraz z wykonaniem zestawu badań do 30.06.2022, z zastrzeżeniem par. 8 
ust. 2. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Udzielającego 
zamówienia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie 
określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 
realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Udzielającego zamówienia lub innego podmiotu, 
który zawarł umowę lub porozumienie z Udzielającym zamówienia na realizację ewaluacji. 
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych 
podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do 
przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

 
§ 13 

 
1. Podpisanie przez Przyjmującego zamówienie niniejszej Umowy jest równoznaczne z 

przystąpieniem do udziału w Projekcie „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program 
Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie 
łódzkim i mazowieckim.”” oraz zakwalifikowanie Przyjmującego zamówienie jako uczestnika ww. 
Projektu. 

2. Podpisanie przez Przyjmującego zamówienie niniejszej umowy jest równoznaczne z deklaracją 
przestrzegania zapisów projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 
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Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim.” 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się także do zamieszczenia w swojej siedzibie materiałów 
informacyjnych dotyczących Projektu i źródeł jego finansowania, które dostarcza Udzielający 
zamówienia. 

§ 14 
W razie rozwiązania lub ustania Umowy o współpracy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia dokumentację medyczną i inne materiały jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania Umowy w związku z jej wykonywaniem. 
 

§ 15 
Strony ustalają, iż adresami właściwymi do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod 
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie 
adres. 

§ 16 
 

Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 
a) po stronie Udzielającego zamówienia –  
 
dr Jerzy Piwoński, tel. 22 815 65 56 wew. 4857, 660 510 779, kordian@ikard.pl 
 
b) po stronie Przyjmującego zamówienie–………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 

§ 17 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. W przypadku powstania sporu wynikłego podczas realizacji Umowy, strony dążyć będą do 
polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on 
rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 do umowy tj. SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 
 Załącznik nr 1.1 do umowy tj. ZESTAWIENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH 
 Załącznik nr 2 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 

DLCNS 
 Załącznik nr 3 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 
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 Załącznik nr 4 do umowy tj. ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 
 Załącznik nr 5 do umowy tj. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA - UCZESTNIKA PROGRAMU 

KORDIAN  
 Załącznik nr 6 do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
 Załącznik nr 7 do umowy tj. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 Załącznik nr 8 do umowy tj. OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O 

UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 
 Załącznik nr 9 do umowy tj. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Załącznik nr 10 do umowy tj. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 Załącznik nr 11 do umowy tj. INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
 Załącznik nr 12 do umowy tj. OŚWIADCZENIE O BRAKU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W DANYM 

KWARTALE 
 Załącznik nr 13 do umowy tj. ŚWIADOMA ZGODA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 Załącznik nr 14 do umowy tj. Umowa powierzenia przetwarzania danych 

 
 

 
 

Ze strony PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 
 
 
 

Ze strony UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

 
placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw mazowieckiego i łódzkiego 

w ramach projektu 
„Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz 
Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” w zakresie 
udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu 
medycznego placówek POZ w szkoleniach 
 
1.  Warunki uczestnictwa pacjentów w Programie. 
 

Realizacja świadczeń zdrowotnych przez placówki POZ odbywać się będzie na rzecz pacjentów 
w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami 
emerytalnymi aktywne zawodowo oraz bezrobotne gotowe do podjęcia pracy), z podejrzeniem 
podwyższonego ryzyka chorób sercowo – naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym 
i podwyższonym poziomem LDL-cholesterolu. 
Pacjenci, którzy mogą być włączeni do programu muszą spełniać następujące kryteria:  

- nie leczą się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego,  
- nie korzystają z Programu ChUK. 
 

2. Realizacja świadczeń na rzecz pacjentów włączonych do Programu. 
 

Przeszkolony personel POZ w ramach wstępnej selekcji, będzie typował spośród aktywnej listy 
pacjentów osoby które kwalifikują się do Projektu. Do Projektu można także zakwalifikować 
osoby z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego niebędące pacjentami Przyjmującego 
zamówienie, o ile spełniają kryteria włączenia. Na etapie PODSTAWOWYM przeszkoleni lekarze 
będą u tych pacjentów przeprowadzać: wywiad (za pomocą checklisty),  stratyfikację globalnego 
ryzyka za pomocą formularza PolSCORE oraz DLCNS, badanie ogólnointernistyczne, obliczą BMI, 
jak również pacjent zostanie skierowany na zestaw badań: profil lipidowy (cholesterol całkowity, 
LDL, HDL, trójglicerydy),  glukoza i kreatynina oraz EKG w stanie spoczynku. 
Po wykonaniu zestawu badań zostanie przeprowadzona wizyta konsultacyjna na której zostaną 
omówione wyniki badań oraz przedstawione uzasadnienie dalszego postępowania medycznego 
w oparciu o uzyskane informacje. Przy braku wskazań do włączenia pacjenta  
w kolejny etap projektu lekarz przekaże pacjentowi informacje odnośnie ryzyka wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego, przeprowadzi rozmowę edukacyjną i przekaże materiały 
edukacyjne (w ramach wizyty kwalifikacyjnej).   
Pacjentom zdiagnozowanym i zakwalifikowanym do dalszego udziału w projekcie, oferowany 
będzie bezpłatnie indywidualny BON EDUKACYJNY, czyli tzw. AKTYWNA PROFILAKTYKA, która 
będzie realizowana poprzez profesjonalne poradnictwo w zakresie, diety, aktywności fizycznej 
oraz edukacji zdrowotnej. Bon edukacyjny opiewający łącznie na 360 minut będzie  podzielony 
na  24 sztuki 15-minutowych  „cegiełek”, tj. profesjonalne porady, które będą do wykorzystania 
w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania. Bon będzie imienny i nie można go będzie sprzedać 
ani wymienić na pieniądze.  
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Edukacja będzie prowadzona przez osoby świadczące profesjonalne poradnictwo tj. pielęgniarki, 
dietetyków, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych nielekarskich profesji medycznych przy 
wykorzystaniu materiałów edukacyjnych. 
Planuje się porady grupowe i indywidualne, do wyboru. Pierwsza porada dotycząca założeń 
Programu oraz indywidualnych potrzeb pacjenta zostanie przeprowadzona przez pielęgniarkę 
lub lekarza w POZ. Kolejne porady będą prowadzone przez wyedukowaną wcześniej kadrę 
współpracującą z POZ. Rodzaj kolejnych porad będzie dobierany zgodnie z potrzebami pacjenta. 
Maksymalna liczba porad indywidualnych na pacjenta to 24 sztuki 15 minutowych porad, 
wycenione na 65 zł brutto za jedną poradę.  
W kolejnym etapie pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej zostaną skierowani 
przez lekarza POZ do Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) w Warszawie po poradę 
specjalistyczną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Na podstawie 
przeprowadzonych w NIKard badań i wywiadu lekarz kardiolog oceni konieczność  
przeprowadzenia badania genetycznego probanta techniką NGS oraz w przypadku 
potwierdzenia mutacji u probanta wystawi skierowanie na badania genetyczne krewnych 
probanta z potwierdzoną mutacją. Badania genetyczne będą wykonywane przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny na pobranych podczas wizyty w NIKard próbkach krwi. 
Na zakończenie odbędzie się WIZYTA KOŃCOWA U LEKARZA POZ z podsumowaniem i  
zaleceniami.  

 
 
Placówka POZ będzie zobligowana do zgromadzenia i przekazania Udzielającemu zamówienia 
dokumentacji dotyczącej każdego zakwalifikowanego pacjenta, tj. wypełnionych:  

 Załącznika nr 2 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 
DLCNS 

 Załącznika nr 3 do umowy tj. KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA) 
 Załącznika nr 4 do umowy tj. ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 
 Załącznika nr 5 do umowy tj. ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA - UCZESTNIKA PROGRAMU 

KORDIAN 
 Załącznika nr 6 do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
 Załącznika nr 7 do umowy tj. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 Załącznika nr 8 do umowy tj. OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O 

UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 
 Załącznika nr 11 do umowy tj. INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
 Załącznika nr 13 do umowy tj. ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE 

 
3. Szkolenia personelu udzielającego świadczeń w ramach Projektu. 

 
Udział w szkoleniu wyznaczonego przez placówkę POZ personelu medycznego jest obowiązkowy 
i bezpłatny. Nie dopuszcza się przystąpienia do projektu placówki POZ, która nie zadeklaruje 
udziału w szkoleniu personelu medycznego. 
 
Szkolenia są przeznaczone dla zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ 
personelu tj. lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personelu udzielającego wsparcia w 
postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (minimum 
3 osoby z placówki POZ). W trakcie szkolenia zostanie szczegółowo omówiona problematyka w 
zakresie m.in. założeń i wdrażania programu, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu 
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sercowo- naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacji w zakresie oznaczania 
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, 
znajomości czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, na temat 
skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do profilaktyki oraz aktualnych 
zasad zdrowego stylu życia m.in. prawidłowej diety, aktywności fizycznej. 
Realizacja szkoleń odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym po zakończeniu naboru 
placówek POZ,  który będzie na bieżąco przekazywany placówkom POZ.  
Szkolenia przeprowadzone zostaną w formule on-line lub ewentualnie na terenie 2 województw: 
mazowieckiego i łódzkiego. 
  
Koszty organizacji szkoleń dla personelu jednostek POZ ponosi Udzielający zamówienia.  
 
Dodatkowo POZ zobligowany będzie do zgromadzenia i przekazania Udzielającemu zamówienia 
dokumentacji dotyczącej personelu tj. wypełnionych: 

 Załącznika nr 7 do umowy tj. ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU (SL2014) 
 Załącznika nr 10 do umowy tj. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 Załącznika nr 11 do umowy tj. ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

4. Inne ustalenia Udzielającego zamówienia  
 
 Wartość brutto Umowy o współpracy stanowić będzie: 

 iloczyn liczby pacjentów spełniających kryteria kwalifikowalności do Programu i stawki 
jednostkowej za udzielenie świadczenia medycznego w placówce POZ (wizyta kwalifikacyjna 
i wizyta konsultacyjna), która  wynosi 110,00 zł,  

 iloczyn liczby wykonanych Zestawów Badań, wycenionych na 66,8 zł za Zestaw oraz ceny 
Zestawu 

 iloczyn liczby indywidualnych/grupowych porad w ramach aktywnej profilaktyki 
(maksymalna ilość porad na pacjenta to 24 porady 15 minutowe, wycenione na 65 zł za jedną 
poradę) oraz ceny porady 

 iloczyn liczby pacjentów spełniających kryteria kwalifikowalności do Programu i stawki 
jednostkowej za udzielenie świadczenia medycznego w placówce POZ (wizyta końcowa), 
która  wynosi 110,00 zł brutto  
zgodnie z Zestawieniem stawek jednostkowych (Załącznik nr 1.1 do umowy) 

 wynagrodzenie w łącznej wysokości 2000 zł za wstępną selekcję pacjentów do udziału w 
Projekcie przez personel POZ i koordynację projektu w placówce płatne w II równych 
transzach. 
 

Załącznik nr 1.1 do umowy - Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu Ogólnopolski program 
profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi 
czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)) - zgodnie z załącznikiem nr 18 do Regulaminu 
konkursu POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18. 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 1.1 do umowy 

 

Zestawienie stawek jednostkowych dla programu Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca 
poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN). 

Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania programu Ogólnopolski 
program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo- 
naczyniowego (KORDIAN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do rozliczania kosztów niniejszych 
świadczeń zdrowotnych zdecydowano się użyć stawek jednostkowych z uwagi na dużą ilość składowych kosztu jednej usługi. 

 
 
 

 
Nazwa stawki 
jednostkowej 

 
Zakres świadczenia zdrowotnego 

Wartość 
stawki 

jednostkowej 
w PLN 

Opis i definicja 
wskaźnika 

rozliczającego stawkę 
jednostkową 

Sposób 
weryfikacji 
wykonania 

usługi 

 
Usługa medyczna na 
etapie podstawowym 
kwalifikująca do 
programu 

W ramach usługi lekarz na etapie podstawowym typuje wśród 
pacjentów, w szczególności, ze swojej listy aktywnej, osoby które 
kwalifikują się do Programu, tj. osoby w wieku aktywności 
zawodowej1: mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 rok życia z 
podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo- 
naczyniowych,        zwłaszcza        nadciśnieniem        tętniczym 
i podwyższonym poziomem LDL, u których zostanie 
przeprowadzony wywiad (za pomocą checklisty stanowiącej zał. 1 
do Ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy 
tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi 
czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) służącej 
pogłębionej diagnozie oraz weryfikacji głównych czynników ryzyka 

 
 
 
 

 
110 zł 

Liczba  osób  w  wieku 
aktywności   zawodowej 
zdiagnozowanych za 
pomocą checklisty i  
wywiadu  lekarskiego 
celem identyfikacji 
czynników   ryzyka, 
zagrażających 
wystąpieniem  chorób 
układu  sercowo- 
naczyniowego  – do 
wskaźnika  wliczane 

Oświadczenie2 

lekarza i 
uczestnika 
programu o 
udzielonym 

świadczeniu. 

     

1 O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, 
ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. 
2 W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oświadczenie będzie zawierać również zgodę uczestnika programu na wgląd do dokumentacji medycznej w celu kontroli przez 
wszystkie uprawnione do kontroli podmioty. 



2  

 
 czy wykluczeniu współwystępujących chorób). Dodatkowo, 

pacjent powinien wypełnić ankietę oceniającą wiedzę na temat 
chorób układu sercowo-naczyniowego (opracowanej przez Radę 
ds. Oceny Programu). Ponadto, w ramach badania 
przedmiotowego lekarz wykonuje następujące czynności: 
standardowe badanie ogólno-internistyczne/fizykalne tj. pomiar 
wzrostu, masy ciała, pomiar ciśnienia, oraz obliczenie BMI, jak 
również dokonuje stratyfikacji globalnego ryzyka za pomocą 
formularza PolSCORE oraz DLCNS. 
Po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w Programie oraz, o ile 
wystąpią czynniki ryzyka, pacjent jest kierowany do kolejnego 
etapu. 
W przypadku braku występowania objawów lekarz na etapie 
podstawowym powinien: 
- poinformować o ryzyku wystąpienia chorób układu sercowo- 
naczyniowego 
- przeprowadzić rozmowę edukacyjną dot. wystąpienia czynników 
ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego 
- przekazać materiały edukacyjne dot. chorób układu sercowo- 
naczyniowego. 

 będą osoby w wieku 
aktywności zawodowej 
tj. powyżej 18 r.ż., które 
zostały ocenione za 
pomocą checklisty przez 
lekarza na etapie 
podstawowym. 

 
Do wskaźnika wliczane 
będą wyłącznie te 
osoby, dla których 
lekarz POZ poprawnie 
wypełni checklistę. 

 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Wizyta końcowa 
z       podsumowaniem 
i zaleceniami 

W czasie wizyty kompletowana jest dokumentacja medyczna 
dotycząca pacjenta (kwestionariusz pacjenta, wyniki zleconych 
badań, opis przeprowadzonego wywiadu, wyniki w ramach 
aktywnej profilaktyki, tj. podsumowanie porad w zakresie diety, 
edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej). W  trakcie porady 
końcowej przeprowadzana jest także dalsza edukacja zdrowotna 
i zalecenia w zakresie właściwego odżywiania i aktywności 
fizycznej. Dodatkowo, podmiot POZ danego pacjenta powinien 
stanowić dla niego swojego rodzaju punkt konsultacyjny, 
koordynujący i monitorujący zachowanie pacjenta po uzyskaniu 
przez niego wytycznych i zaleceń w ramach przeprowadzonej 
aktywnej profilaktyki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 zł 

Liczba osób w wieku 
aktywności zawodowej, 
którym udzielono 
konsultacji 
z         podsumowaniem 
i zaleceniami – do 
wskaźnika wliczane 
będą osoby w wieku 
aktywności zawodowej 
tj. powyżej 18 r.ż., 
którym udzielono wizyty 
końcowej 
z         podsumowaniem 
i zaleceniami. 

 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 

j. w. 



4 W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oświadczenie będzie zawierać również zgodę uczestnika programu na wgląd do dokumentacji medycznej w celu kontroli przez 
wszystkie uprawnione do kontroli podmioty. 
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   otrzymaniu danego 

świadczenia. 
 

Koszt aktywnej 
profilaktyki, tj. 
interwencja 
edukacyjna dla 
pacjenta 

Realizacja aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo- 
naczyniowego w ramach programu KORDIAN będzie się 
odbywała poprzez profesjonalne poradnictwo personelu w 
zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej3. 

W ramach programu, zdiagnozowanym pacjentom, oferowana 
będzie interwencja edukacyjna (jako forma tzw. aktywnej 
profilaktyki) ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w 
zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej. W 
ramach interwencji edukacyjnej pacjentowi będzie przysługiwało 
360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji 
zdrowotnej oraz aktywności fizycznej. Oferowana pacjentowi 
przez lekarza POZ forma interwencji edukacyjnej opiewająca 
łącznie do 360 minut może być podzielona w dowolny sposób na 
15-minutowe porady (tj. łącznie 24 profesjonalne porady do 
wykorzystania w ciągu 6 miesięcy). Interwencja edukacyjna dla 
pacjenta pozwala również uczestniczyć w zajęciach grupowych, 
np. dedykowanych wyłącznie aktywności fizycznej. 

Pierwsza sesja/porada edukacyjna w ramach oferowanej 
interwencji powinna mieć charakter ogólny, aby pacjent zapoznał 
się w podstawowym zakresie ze wszystkimi zagadnieniami 
będącymi przedmiotem programu i odniósł maksymalną korzyść 
w przypadku kiedy zrezygnuje z dalszego udziału w programie, a 
po zapoznaniu się z wachlarzem proponowanych działań 
powinien on inicjować lub współuczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji o sposobie dalszej edukacji zdrowotnej. 

Kolejne sesje edukacyjne powinny już zostać poświęcone 
konkretnym zagadnieniom, czyli np. sposobom rzucania nałogu 

 
 
 

65 zł za 
poradę 

Maksymalnie 
1 560 zł dla 1 

pacjenta 
w przypadku 

skorzystania z 
maksymalnie 

24 porad. 
 

Koszt 1 porady 
– 65 zł, 

zgodnie z 
założeniami 
programu 24 

porady 
w zakresie 

diety, edukacji 
zdrowotnej i 
aktywności 
fizycznej 

Liczba osób w wieku 
aktywności zawodowej, 
którzy zostali włączeni 
do tzw. aktywnej 
profilaktyki chorób 
układu sercowo- 
naczyniowego - do 
wskaźnika wliczane 
będą osoby w wieku 
aktywności zawodowej, 
którym personel udzielił 
świadczeń w ramach 
interwencji edukacyjnej, 
tj. poradnictwa w 
zakresie diety, edukacji 
zdrowotnej, aktywności 
fizycznej. 

 
Wskaźnik   będzie 
mierzony  wyłącznie  w 
stosunku do pacjentów, 
którzy wyrazili zgodę na 
udział w programie oraz 
zostali   poddani 
szczegółowym 
badaniom w ramach 
POZ (i/lub medycyny 

Każdorazowo 
oświadczenie4 

osoby udzielającej 
danego 
świadczenia 
w ramach porady 
tzw. aktywnej 
profilaktyki 
i uczestnika 
programu 
o udzieleniu 
i otrzymaniu 
danego 
świadczenia 
w ramach porady 
tzw. aktywnej 
profilaktyki.. Z ww. 
oświadczeń 
powinno 
każdorazowo 
wynikać,  że 
świadczenie 
zostało  udzielone 
w postaci jednej z 
planowanych 
maksymalnie 24 
porad 
oferowanych w 

     
3 Na potrzeby programu każdorazowo poprzez użycie sformułowania personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz 
aktywności fizycznej należy rozumieć: osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w 
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, np. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp, zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Zawodów i Specjalności. 



5 W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oświadczenie będzie zawierać również zgodę uczestnika programu na wgląd do dokumentacji medycznej w celu kontroli przez 
wszystkie uprawnione do kontroli podmioty. 

4 

 

 
 palenia tytoniu (tzw. porada antynikotynowa), i mogą być 

prowadzone przez tego samego edukatora, jak również 
specjalisty w dziedzinie, która jest podstawą skutecznej 
interwencji edukacyjnej. 

Szczegóły dotyczące formy, sposobu przyznawania, 
funkcjonowania oraz realizacji interwencji edukacyjnej zostaną 
doprecyzowane na etapie realizacji programu przez Radę ds. 
Oceny Programu. Wprowadzenie ww. formy interwencji 
edukacyjnej ma charakter innowacyjny, testujący i jest elementem 
szeroko propagowanego w krajach skandynawskich podejścia 
oddolnego tzw. „bottom up”. Innymi słowy, powyższe podejście 
charakteryzuje się motywowaniem samych ludzi (np. oferowane 
narzędzie w postaci interwencji edukacyjnej) do realizacji 
pewnych działań na rzecz ich zdrowia. 

 pracy) oraz włączeni do 
aktywnej profilaktyki. 
Rozliczenie  nastąpi  na 
podstawie 
każdorazowego 
oświadczenia  osoby 
udzielającej danego 
świadczenia  w  ramach 
porady tzw. aktywnej 
profilaktyki i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia  w  ramach 
porady tzw. aktywnej 
profilaktyki.   Do 
weryfikacji posłuży 
indywidualna karta 
porad dla pacjenta 
prowadzona przez 
personel świadczący 
poradnictwa w ramach 
interwencji edukacyjnej. 

ramach 
interwencji 
edukacyjnej. 

 
W celu 
zachowania 
należytego 
sposobu 
weryfikacji oraz 
ewidencji porad 
oferowanych 
w ramach tzw. 
aktywnej 
profilaktyki będzie 
prowadzona 
przez personel 
udzielający 
świadczeń w 
ramach tzw. 
aktywnej 
profilaktyki 
indywidualna 
karta porad dla 
pacjenta. 

Badanie EKG w stanie 
spoczynku 

Wykonanie  badania  EKG  (elektrokardiograficznego)  w  stanie 
spoczynku. 

 
 
 

 
30,50 zł 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie EKG 
w  stanie  spoczynku  w 
ramach   programu 
profilaktyki  w  zakresie 
miażdżycy tętnic  i 
chorób  serca  poprzez 
edukację  osób z 
podwyższonymi 
czynnikami   ryzyka 

Oświadczenie5 

lekarza 
i uczestnika 
programu 
o udzielonym 
świadczeniu. 
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   sercowo-naczyniowego 

(KORDIAN). 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Badanie lipidogramu Wykonanie badania lipidogramu, na które składa się: cholesterol 
całkowity, LDL, HDL oraz trójglicerydy). 

 
 
 
 
 
 
 

 
25 zł 

Liczba osób,  którym 
wykonano  badanie 
lipidogramu  w  ramach 
programu profilaktyki w 
zakresie miażdżycy 
tętnic   i   chorób   serca 
poprzez edukację osób 
z podwyższonymi 
czynnikami   ryzyka 
sercowo-naczyniowego 
(KORDIAN). 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

j.w. 

Pomiar glukozy Wykonanie badania laboratoryjnego w zakresie pomiaru glikemii 
(pomiar stężenia glukozy we krwi). 

 
 
 
 

 
4,5 zł 

Liczba osób,  którym 
wykonano   pomiaru 
glikemii  w  ramach 
programu profilaktyki w 
zakresie  miażdżycy 
tętnic   i   chorób   serca 
poprzez edukację osób 
z podwyższonymi 
czynnikami    ryzyka 
sercowo-naczyniowego 
(KORDIAN). 

j.w. 
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   Rozliczenie nastąpi na 

podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Obliczenie wartości 
GFR wg MDRD6 

Wartość GFR oblicza się ze specjalnych wzorów, gdzie 
najważniejszym parametrem jest stężenie kreatyniny w surowicy 
krwi. Obecnie powszechnie stosuje się tzw. wzór MDRD, w którym 
poza stężeniem kreatyniny uwzględnia się wiek, płeć oraz rasę 
pacjenta. 

Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie określenia 
poziomu Kreatyniny w surowicy krwi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8 zł 

Liczba osób, którym 
określono wartość GFR 
wg MDRD na podstawie 
stężenia   kreatyniny  w 
surowicy krwi w ramach 
programu profilaktyki w 
zakresie miażdżycy 
tętnic   i   chorób   serca 
poprzez edukację osób 
z podwyższonymi 
czynnikami  ryzyka 
sercowo-naczyniowego 
(KORDIAN). 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

j.w. 

Porada 
specjalistyczna/kardio 
logiczna w ramach 
AOS 

Świadczenie medyczne wykonywane w ramach ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej u: 

- pacjentów, u których stwierdzono niepokojące wyniki badań w 
ramach etapu podstawowego (POZ) lub co do których istnieje 
potrzeba skonsultowania stanu zdrowia/wyników badań ze 
specjalistą – lekarzem kardiologiem. 

Jeżeli w trakcie realizacji programu pojawi się konieczność 
przeprowadzenia specjalistycznej porady kardiologicznej lub 
hospitalizacji   w   oddziale   kardiologii,   to   powinna   być   ona 

 
 
 

 
136 zł 

Liczba osób, które 
zostały  przebadane  w 
ośrodku 
specjalistycznym  w 
ramach   programu 
profilaktyki  w  zakresie 
miażdżycy tętnic  i 
chorób  serca  poprzez 
edukację  osób  z 
podwyższonymi 

j.w. 

     
6 Wartość GFR oblicza się ze specjalnych wzorów, gdzie najważniejszym parametrem jest stężenie kreatyniny w surowicy krwi. Obecnie powszechnie stosuje się tzw. wzór 
MDRD, w którym poza stężeniem kreatyniny uwzględnia się wiek, płeć oraz rasę pacjenta. 



7  

 
 bezzwłocznie zapewniona w ośrodkach współpracujących z 

biorącymi udział w realizacji programu jednostkami POZ. W 
szczególności należy zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy 
konieczność zapewnienia takich świadczeń wynika z 
przeprowadzonej edukacji, która umożliwia zidentyfikowanie 
pacjentowi ignorowanych przez niego objawów jako symptomów 
choroby serca,  pacjentów którzy w opinii lekarzy POZ i 
specjalistów od aktywności ruchowej wymagają kwalifikacji 
kardiologicznej, opartej na próbie wysiłkowej, do programu 
zwiększenia aktywności ruchowej, wreszcie pacjentów u których 
objawy pojawiły się właśnie z powodu podjęcia takiej wzmożonej 
aktywności. 

 
 
Świadczenie oferowane pacjentowi na podstawie skierowania od 
lekarza POZ. 

 czynnikami ryzyka 
sercowo-naczyniowego 
(KORDIAN). 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Diagnostyka 
genetyczna techniką 
NGS – badanie 
probanta 

Diagnostyka hipercholesterolemii rodzinnej, łącznie z diagnostyką 
genetyczną techniką NGS - badanie probanta z 
hipercholesterolemią rodzinną (FH)7 w wysokospecjalistycznym 
ośrodku kardiologicznym (zgodnie z założeniami programu 
diagnostyka obejmuje: screening, diagnostykę biochemiczną, 
diagnostykę genetyczną techniką NGS, diagnostykę obrazową 
IMT, wizytę kontrolną (po 6-10 tygodniach po 1 wizycie) z 
badaniem biochemicznym (badanie lipidowe, CPK, ALaT) oraz 
koszty lekarza i pielęgniarki). 

* Screening, tj. wstępna kwalifikacja, obejmuje wykonanie pełnego 
lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL-cholesterol-metodą 
biochemiczną, HDL-cholesterol, trójglicerydy) oraz zebranie 
wywiadu rodzinnego (przedwczesne epizody sercowo- 
naczyniowe u pacjenta lub krewnych). Pacjenci z wysokim 
poziomem LDL-cholesterolu (>190mg/dl) na podstawie wywiadu, 
badania fizykalnego oraz rozszerzonego panelu badań 
dodatkowych oceniani są pod kątem wtórnych przyczyn 
hipercholesterolemii (hipotyreoza, cukrzyca, zespół nerczycowy, 
zespół   Cushinga,   choroby   wątroby,   przyjmowanie   leków 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 882 zł 

Liczba  osób  w  wieku 
aktywności zawodowej, 
którzy zostali objęci 
diagnostyką genetyczną 
techniką  NGS - do 
wskaźnika   wliczane 
będą   osoby  w   wieku 
aktywności zawodowej, 
którym    udzielono 
świadczeń  w ramach 
diagnostyki 
hipercholesterolemii 
rodzinnej,  łącznie z 
diagnostyką genetyczną 
techniką NGS. 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 

j.w. 

     

7 Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, PCSK9, APOE oraz fragmentu eksonu 26 genu APOB (minimalny analizowany fragment: NM_000384.2: c.10200-c.11100) 
umożliwiająca detekcję wariantów punktowych. Dodatkowo analiza genu LDLR umożliwiająca detekcję dużych rearanżancji (materiał do badań: krew obwodowa). 
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 powodujących wzrost stężenia cholesterolu). Badania te są 

niezbędne dla wykluczenia z kosztownego badania genetycznego 
pacjentów, u których przyczyną hipercholestrolemii wynika z 
innych schorzeń (wymienione powyżej są najczęstsze). Pacjenci, 
u których wykluczono wtórne przyczyny hipercholesterolemii 
poddawani są ocenie przy pomocy zaadaptowanego do 
warunków polskich kwestionariusza The Dutch Lipid Clinic 
Network-WHO i Simon Broome Register. Pacjenci z podejrzeniem 
FH (≥3 pkt. ww. skali) kierowani są do ośrodka 
wysokospecjalistycznego, gdzie kwalifikowani są do diagnostyki 
genetycznej. Podczas wizyty wdrożone zostaje także leczenie 
hipolipemizujące. 

 
 
Diagnostyka biochemiczna obejmuje badania krwi oraz badanie 
ogólne moczu, aby wykluczyć wtórne przyczyny 
hipercholesterolemii (poziom TSH, glukozy, kreatyniny, białka 
CRP, ALT, AST, badanie ogólne moczu) oraz badania niezbędne 
do włączenia leków obniżających poziom cholesterolu (ALT, CK). 
Dodatkowo oznaczane będzie stężenie lipoproteiny a, będącej 
uznanym czynnikiem rozwoju miażdżycy. 

Diagnostyka obrazowa IMT obejmuje ultrasonograficzne badanie 
grubości kompleksu intima-media (IMT) w tętnicy szyjnej. Grubość 
tego kompleksu jest ważnym markerem subklinicznej miażdżycy i 
niezależnym czynnikiem predykcyjnym chorób sercowo- 
naczyniowych. Pozwala ocenić stopień zaawansowania 
miażdżycy nawet u pacjentów bez objawów klinicznych. 

Kolejna wizyta (kontrolna) obejmuje badanie biochemiczne 
(kontrolny pełny lipidogram czyi cholesterol całkowity, LDL- 
cholesterol-metodą biochemiczną, HDL-cholesterol, trójglicerydy) 
oraz ALT i CK) w celu oceny skuteczności oraz tolerancji 
wdrożonego leczenia. 

 otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Diagnostyka 
kaskadowa  krewnych 
pacjenta z FH- 

Diagnostyka kaskadowa krewnych pacjenta (probanta) z FH8, tj. 
zgodnie z wykrytym wariantem genetycznym, sekwencjonowanie 
techniką Sangera* - (zgodnie z założeniami programu 
diagnostyka       obejmuje:       diagnostykę       genetyczną       – 

 
1 423 zł 

Liczba osób w wieku 
aktywności zawodowej 
(krewnych pacjenta z 
FH), którzy zostali objęci 

j.w. 

     
8 Analiza kosegregacji w kierunku wariantu wykrytego u probanta (materiał do badań: krew obwodowa). 
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sekwencjonowanie 
techniką Sangera 

sekwencjonowanie techniką Sangera, badanie biochemiczne dla 
krewnych z dodatnim wynikiem genetycznym, badanie 
biochemiczne dla krewnych z ujemnym wynikiem genetycznym, 
wizytę kontrolną (6-10 tygodni po 1 wizycie) z badaniem 
biochemicznym, diagnostykę obrazową IMT oraz koszty lekarza i 
pielęgniarki. 

 
 
Skrining kaskadowy rodzin, polegający na identyfikacji choroby u 
probanta poprzez badanie molekularne i lipidogramu, a następnie 
wykonywaniu analizy DNA i lipidogramu u kolejnych krewnych, 
kaskadowo, z pokolenia na pokolenie jest bardzo efektywną 
metodą diagnostyki. Istnieje wiele dowodów, iż diagnostyka 
kaskadowa jest optymalnym kosztowo i organizacyjne sposobem 
na skuteczne minimalizowanie szkód społecznych wywołanych 
przez progresję miażdżycy  u pacjentów dotkniętych chorobą. 
Organizacja prac związanych z wdrażaniem diagnostyki w skali 
populacyjnej, koordynowanie diagnostyki kaskadowej oraz ocena 
efektywności leczenia wymaga usystematyzowanego 
gromadzenia i analizowania danych klinicznych i genetycznych. 
Wszystkie te działania powinny być prowadzone w 
wysokospecjalistycznym ośrodku kardiologicznym o dużym 
wolumenie pacjentów, gwarantującym wysoki poziom 
doświadczenia personelu medycznego, prowadzącym badania 
naukowe i dysponujące nowoczesną bazą usługowo-kliniczną, 
obejmującą wszystkie istotne metody terapeutyczne stosowane w 
leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. 

 
 
* Screening, tj. wstępna kwalifikacja, obejmuje wykonanie pełnego 
lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL-cholesterol-metodą 
biochemiczną, HDL-cholesterol, trójglicerydy) oraz zebranie 
wywiadu rodzinnego (przedwczesne epizody sercowo- 
naczyniowe u pacjenta lub krewnych). Pacjenci z wysokim 
poziomem LDL-cholesterolu (>190mg/dl) na podstawie wywiadu, 
badania fizykalnego oraz rozszerzonego panelu badań 
dodatkowych oceniani są pod kątem wtórnych przyczyn 
hipercholesterolemii (hipotyreoza, cukrzyca, zespół nerczycowy, 
zespół Cushinga, choroby wątroby, przyjmowanie leków 
powodujących  wzrost  stężenia  cholesterolu).  Badania  te  są 

 diagnostyką kaskadową 
-sekwencjonowanie 
techniką  Sangera  -  do 
wskaźnika  wliczane 
będą   osoby  w   wieku 
aktywności   zawodowej 
(krewni pacjenta z FH), 
którym  udzielono 
świadczeń w ramach 
diagnostyki kaskadowej, 
tj.  zgodnie  z  wykrytym 
wariantem 
genetycznym, 
sekwencjonowanie 
techniką Sangera* 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 
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 niezbędne dla wykluczenia z kosztownego badania genetycznego 

pacjentów, u których przyczyną hipercholestrolemii wynika z 
innych schorzeń (wymienione powyżej są najczęstsze). Pacjenci, 
u których wykluczono wtórne przyczyny hipercholesterolemii 
poddawani są ocenie przy pomocy zaadaptowanego do 
warunków polskich kwestionariusza The Dutch Lipid Clinic 
Network-WHO i Simon Broome Register. Pacjenci z podejrzeniem 
FH (≥3 pkt. ww. skali) kierowani są do ośrodka 
wysokospecjalistycznego, gdzie kwalifikowani są do diagnostyki 
genetycznej. Podczas wizyty wdrożone zostaje także leczenie 
hipolipemizujące. 

 
 
Diagnostyka biochemiczna obejmuje badania krwi oraz badanie 
ogólne moczu, aby wykluczyć wtórne przyczyny 
hipercholesterolemii (poziom TSH, glukozy, kreatyniny, białka 
CRP, ALT, AST, badanie ogólne moczu) oraz badania niezbędne 
do włączenia leków obniżających poziom cholesterolu (ALT, CK). 
Dodatkowo oznaczane będzie stężenie lipoproteiny a, będącej 
uznanym czynnikiem rozwoju miażdżycy. 

Diagnostyka obrazowa IMT obejmuje ultrasonograficzne badanie 
grubości kompleksu intima-media (IMT) w tętnicy szyjnej. Grubość 
tego kompleksu jest ważnym markerem subklinicznej miażdżycy i 
niezależnym czynnikiem predykcyjnym chorób sercowo- 
naczyniowych. Pozwala ocenić stopień zaawansowania 
miażdżycy nawet u pacjentów bez objawów klinicznych. 

Kolejna wizyta (kontrolna) obejmuje badanie biochemiczne 
(kontrolny pełny lipidogram czyi cholesterol całkowity, LDL- 
cholesterol-metodą biochemiczną, HDL-cholesterol, trójglicerydy) 
oraz ALT i CK) w celu oceny skuteczności oraz tolerancji 
wdrożonego leczenia. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA): 
 (CHECKLISTA - adaptacja formularza DLCNS) 

 
JAK ZDIAGNOZOWAĆ HIPERCHOLESTEROLEMIĘ RODZINNĄ? 

 
Wywiad kliniczny wartość  punktowa  

1. Przedwczesna choroba wieńcowa (mężczyźni <55 r.ż., kobiety <60 r.ż.) 2 pkt  
2. Przedwczesna choroba naczyń mózgowych lub obwodowych 1 pkt 

Wywiad rodzinny wartość  punktowa  

1. Krewni I stopnia z przedwczesną chorobą wieńcową lub naczyniową 1 pkt  
2. Krewni I stopnia ze stężeniem cholesterolu LDL > 190 mg/dl 1 pkt 
3. Krewni I stopnia z żółtakami ścięgien i/lub rąbkiem rogówkowym 2 pkt 
4. Dzieci i młodzież <18 r.ż. ze stężeniem cholesterolu LDL > 155 mg/dl 2 pkt 

Badanie przedmiotowe wartość  punktowa  

1. Żółtaki ścięgien 6 pkt  
2. Rąbek rogówkowy < 45 r.ż. 4 pkt 

Badanie laboratoryjne wartość  punktowa  

1. Cholesterol LDL > 8,5 mmol/l (330 mg/dl) 8 pkt  
2. Cholesterol LDL 6,5-8,4 mmol/l (250-329 mg/dl) 5 pkt 
3. Cholesterol LDL 5,0-6,4 mmol/l (190-249 mg/dl) 3 pkt 
4. Cholesterol LDL 4,0-4,9 mmol/l (155-189 mg/dl) 1 pkt 

Badanie genetyczne wartość  punktowa  

1. Mutacja genu LDLR, APOB lub PCSK9 8 pkt  
 Razem  

Adaptacja skali The Dutch Lipid Clinic Network i Simon Broom Register 

 
Sumuje się jedną najwyższą wartość punktową z każdej grupy 

 
ROZPOZNANIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ 

 
W zależności od osiągniętej ilości punktów ryzyko choroby określa się jako: 

możliwe, prawdopodobne lub pewne. 

PEWNE > 8 pkt MOŻLIWE - 3-5 pkt 

PRAWDOPODOBNE – 6-8 pkt NIEPOTWIERDZONE < 3 pkt 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA): 

 
 

 Bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe (co najmniej jeden z poniższych): 

 

 Cukrzyca, o ile współistnieje z: 

- uszkodzeniami narządowymi, np. białkomocz 

- paleniem tytoniu 

- istotna hipercholesterolemią 

- znaczącym nadciśnieniem tętniczym 

 GFR<30ml/min/1,73m2 

 POLSCORE ≥10% 

 

 Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe (co najmniej jeden z poniższych): 

 Stężenie cholesterolu LDL >5mmol/l (190mg%) 

 RR > 180/110mmHg 

 Cukrzyca bez dodatkowych czynników ryzyka 

 GFR 30-59ml/min/1,73m2 

 POLSCORE ≥ 5% I <10% 

 

Elementy do wyliczenia ryzyka sercowo-naczyniowego POLSCORE: 

 wiek     ……….. 

 płeć     M       K 

 RR skurczowe   ……….. 

 Cholesterol    ……….. 

 Tytoń     PALĄCY       NIEPALĄCY 
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Elementy ryzyka sercowo-naczyniowego nie ujęte w POLSCORE: 

 Dodatni wywiad rodzinny     TAK             NIE 

 Otyłości (BMI wyliczony z wagi…..… i wzrostu….…) ………..…………………….. 

 Inne (jakie?)…………………………………………………………….……………………………… 

 

Elementy wykluczające z programu KORDIAN: 

 Brak zgody pacjenta na udział w programie 

 Udokumentowana choroba sercowo-naczyniowa: 

- przebyty ostry zawał serca 

- ostry zespół wieńcowy 

- rewaskularyzację tt. Wieńcowych lub innych 

- udar mózgu 

- przemijający napad niedokrwienny (TIA) 

- tętniak aorty 

- choroba tętnic obwodowych 

- istotne przewężenia tt. Wieńcowych w koronarografii 

- istotne przewężenia tt. Szyjnych w USG 

 

 Deklaracja udziału pacjenta w programie ChUK – wiek 35, 40, 45, 50, 55 lat 

 

 Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

ANKIETA OCENIAJĄCA WIEDZĘ PACJENTA 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...   

Data wypełnienia ankiety…………………………………………………………………… 

Ankieta dla pacjenta – jedna odpowiedź jest prawidłowa, chyba że zaznaczono inaczej 

 

1. Do obliczenia  wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index) potrzebny jest: 

a. wzrost, obwód bioder 

b. masa ciała, wzrost 

c. obwód tali, masa ciała 

d. wzrost, obwód tali 

2. Od jakich wartości ciśnienia mierzonego w gabinecie lekarskim rozpoznajemy nadciśnienie 

tętnicze: 

a. 130/80 mmHg 

b. 140/90 mmHg 

c. 160/90 mmHg 

d. 200/100 mmHg 

3. Jeżeli lekarz stwierdzi u pacjenta  nadciśnienie tętnicze to, poza przyjmowaniem 

odpowiednich leków, zaleca mu modyfikację stylu życia. Jakie zmiany przyczynią się do 

obniżenia ciśnienia tętniczego krwi?(wiele odpowiedzi): 

a. zmniejszenie nadmiernej masy ciała 

b. wprowadzenie/zwiększenie aktywności fizycznej 

c. umiar w spożywaniu alkoholu 

d. ograniczenie spożycia soli 

e. zwiększone spożycie owoców, warzyw i niskotłuszczowych produktów mlecznych 
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4. Czy zmniejszenie ilości soli w diecie obniża ciśnienie tętnicze? 
 
 TAK             NIE 

5. Czy sposób odżywiania  wpływa na ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu? 
 
  TAK             NIE 

6. Ile soli maksymalnie powinno się spożywać dziennie: 

a. 5g (1 łyżeczka) 

b. 10g (2 łyżeczki) 

c. 15g (1 łyżka stołowa) 

d. bez ograniczeń 

7. Zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania prawidłowa ilość posiłków 

spożywanych codziennie wynosi: 

a. 2-3 posiłki 

b. 4-5 posiłków 

c. co najmniej 6 małych posiłków 

8. Ile razy w tygodniu powinno się spożywać ryby: 

a. 1-2 razy w tygodniu 

b. 3-4 razy w tygodniu 

c. 5-7 razy w tygodniu 

9. 10g alkoholu etylowego to jedna jednostka. Taka ilość alkoholu znajduje się w 200 ml piwa, 

100 ml wina lub 25 ml wódki. Za umiarkowane spożycie alkoholu uważa się: 

a. 2j dziennie dla mężczyzn, 1j dziennie dla kobiet 

b. 4j dziennie dla mężczyzn, 2j dziennie dla kobiet 

c. 6j dziennie dla mężczyzn, 3j dziennie dla kobiet 

10. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych. Ile minimalnie czasu  powinno się poświęcać na umiarkowaną aktywność?  

a. 15 min dziennie (minimum 1 godzina i 45 min tygodniowo) 

b. 30 - 60 min dziennie (minimum 3,5 - 7 godzin tygodniowo) 

c. 90 min dziennie (minimum 10,5 godziny tygodniowo) 
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11. Które produkty stanowią składniki zdrowej diety? (wiele odpowiedzi): 

a. warzywa 

b. chleb pełnoziarnisty  

c. białe pieczywo 

d. oliwa z oliwek 

e. ryby 

12. Do posiłków o niskim indeksie glikemicznym, tzn. powodujących niewielki wzrost poziomu 

cukru we krwi należą (wiele odpowiedzi): 

a. winogrona 

b. biały ryż 

c. chleb razowy 

d. brokuły 

e. sok z pomarańczy 

13.  W jakim narządzie produkowany jest cholesterol (uzupełnij): 

       .................................................................. 

14. Który parametr zawarty w wyniku lipidogramu (poziom cholesterolu badany z krwi) 

uważany jest za tzw. „zły cholesterol”: 

a. Cholesterol LDL 

b. Cholesterol HDL 

c. Trójglicerydy (TG) 

15. Poziom „złego” cholesterolu można zmniejszyć przez (wiele odpowiedzi): 

a. dietę z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych 

b. wysiłek fizyczny 

c. spożycie niektórych margaryn zawierających substancje roślinne wiążące cholesterol 

d. przyjmowanie zaleconych leków zmniejszających produkcję cholesterolu 

e. spożycie umiarkowanych ilości alkoholu 
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16. W profilaktyce choroby niedokrwiennej serca należy (wiele odpowiedzi): 

a. obniżyć stężenie cholesterolu LDL 

b. obniżyć stężenie cholesterolu HDL 

c. leczyć nadciśnienie tętnicze 

d. zredukować nadwagę 

e. leczyć stan przedcukrzycowy /cukrzycę 

17. Zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca może być spowodowane (wiele odpowiedzi): 

a. paleniem tytoniu 

b. wysiłkiem fizycznym 

c. otyłością 

d. nadciśnieniem tętniczym 

e. spożyciem dużej ilości soli kuchennej 

18. Hipercholesterolemia rodzinna jest dziedziczną chorobą charakteryzującą się znacznie 

podwyższonym stężeniem cholesterolu oraz: 

a. występowaniem chorób wątroby u pacjenta i członków jego rodziny 

b. występowaniem ostrego zapalenia trzustki  

c. występowaniem bólów mięśni u pacjenta 

d. występowaniem zawałów i udarów mózgu w młodym wieku u pacjenta i członków jego 

rodziny 

e. koniecznością stosowania dializ u pacjenta i członków jego rodziny  

19. Który z nałogów w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia zawału serca ? 

a. palenie tytoniu 

b. alkoholizm 

c. narkomania 

d. uzależnienie od internetu 

e. inny, jaki................................ 
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20. Nie tylko aktywne, ale i bierne palenie tytoniu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Palenie 

tytoniu przez domownika lub współpracownika zwiększa ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych o około: 

a. 10% 

b. 30% 

c. 50%   

 

================================================================================== 

 

W wyniku udziału w programie deklaruję, że: 

1. wzrosła moja wiedza o ryzyku  i chorobach sercowo-naczyniowych 

 TAK             NIE 

2. zmieniłam/em nawyki żywieniowe     

 TAK             NIE 

3. podjęłam/em i/lub wykonuję regularny wysiłek fizyczny 

 TAK             NIE 

4. wzrosła moja motywacja do utrzymania wyuczonych zachowań prozdrowotnych 

 TAK             NIE 
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Załącznik nr 5 do umowy 

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA – UCZESTNIKA PROGRAMU KORDIAN 

(ankieta anonimowa) 

 OCENA 
Bardzo dobrze Dobrze Zadowalająco Niezadowalająco Źle 

Jak ocenia Pan/i wiedzę, 
doświadczenie i kompetencje osób 
realizujących program? 

     

Jak ocenia Pan/i dostęp do 
informacji o programie? 

     

Jak oceniłby Pan/i treść dostępnych 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych (zrozumienie, jakość, 
przydatność, dostępność)? 

     

Jak ocenia Pan/i szkolenia 
oferowane w ramach programu? 

     

Jak ocenia Pan/i swój stan wiedzy w 
zakresie czynników ryzyka i 
objawów chorób układu sercowo-
naczyniowego, w tym miażdżycy 
tętnic? 

     

Jak ocenia Pan/i jakość oferowanej 
opieki medycznej? 

     

Który z czynników ryzyka 
postanawia Pan/i wyeliminować lub 
zmodyfikować (właściwe zaznaczyć: 
X – palenie tytoniu, 
X – duża masa ciała, 
X – mała aktywność fizyczna, 
X – wysokie ciśnienie krwi, 
X – cholesterol LDL, 
X – poprawa nawyków 
żywieniowych) 
I jak Pan/i ocenia swoje szanse na 
realizację tych zadań? 

     

Jak oceniłby Pan/i możliwość 
realizacji kolejnych programów 
profilaktycznych w tym zakresie? 

     

Jak oceniłby Pan/i jakość i poziom 
obsługi w ramach programu 
(uprzejmość, dostępność etc.)? 

     

Jaką ocenę przyznałby Pan/i za 
całość realizacji programu? 

     

 



 
Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 

Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 1 z 2 

 
 

Załącznik nr 6 do umowy 
 

ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU  
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania SL2014 

 
DANE UCZESTNIKA 
KRAJ  
NAZWISKO   
IMIĘ  
PESEL            
PŁEĆ Kobieta                                      Mężczyzna 

 

WIEK w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

WYKSZTAŁCENIE 
 

 NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE 
 PODSTAWOWE 
 GIMNAZJALNE 
 PONADGIMNAZJALNE 
 POLICEALNE 
 WYŻSZE 

 
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO  
POWIAT  
GMINA  
MIEJSCOWOŚĆ  
ULICA  
NR BUDYNKU  NR LOKALU  
KOD POCZTOWY  
TEL. KONTAKTOWY  
ADRES E-MAIL  
 
SZCZEGÓŁY WSPARCIA 
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY w tym: 

 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
 INNE 

OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY w tym: 
 OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
 INNE 

OSOBA BIERNA ZAWODOWO w tym: 
 OSOBA UCZĄCA SIĘ 
 OSOBA NIEUCZESTNICZĄCA W KSZTAŁCENIU LUB UCZENIU SIĘ 
 INNE 

OSOBA PRACUJĄCA w tym: 
 OSOBA PRACUJĄCA W ADMININISTRACJI RZĄDOWEJ 
 OSOBA PRACUJĄCA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 
 OSOBA PRACUJĄCA W MMŚP(MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA) 
 OSOBA PRACUJACA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
 OSOBA POWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK 
 OSOBA PRACUJĄCA W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 INNE 
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WYKONYWANY ZAWÓD (wypełnia osoba pracująca) 
 INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 
 KLUCZOWY PRACOWNIK INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI RYNKU PRACY  
 PRACOWNIK INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 PRACOWNIK INSTYTUCJI WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 PRACOWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 PRACOWNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 ROLNIK 
 INNY 

ZATRUDNIONY W (miejsce zatrudnienia) : 
 
 
 
STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  
OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, MIGRANT, OSOBA OBCEGO POCHODZENIA 

 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OSOBA BEZDOMNA LUB OBJĘTA WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ 
 NIE 
 TAK 

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

OSOBA PRZEBYWAJĄCA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BEZ OSÓB PRACUJĄCYCH 
 NIE 
 TAK 

w tym: 
W GOSPODARSTWIE Z DZIEĆMI POZOSTAJĄCYMI NA UTRZYMANIU 

 NIE 
 TAK 

OSOBA ŻYJĄCA W GOSPODARSTWIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z JEDNEJ OSOBY DOROSŁEJ I DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA 
UTRZYMANIU 

 NIE 
 TAK 

OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ (inne niż wymienione powyżej) w tym: 
 NIE 
 TAK 
 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 
 
 
……………………………………………                                                …………..…………………………………………………… 
       (miejscowość, data )                                                                  Podpis uczestnika projektu  
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Załącznik nr 7 do umowy 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program 
Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w 
województwie łódzkim i mazowieckim przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich 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  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 
zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Sercu na Ratunek 
- Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi – Instytutowi 
Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - realizującemu projekt Sercu na Ratunek - Program 
KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki 
Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
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11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@ikard.pl (gdy ma to zastosowanie - należy 
podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 
 

 

 

………….………………………… 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

                                                 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 
Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 pn. „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki 

Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i 
mazowieckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Strona 1 z 1 

 

 

Załącznik nr 8 do umowy 
 

OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O UDZIELONYM  

ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM 

Beneficjent: Instytut Kardiologii 
 
Tytuł projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz 
Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” 
 
Numer umowy:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł programu profilaktycznego: Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i 
chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego 
(KORDIAN) 

Nazwa świadczenia zdrowotnego udzielonego uczestnikowi 
projektu - zgodna z wykazem stawek jednostkowych  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

PESEL   

Adres zamieszkania  

Województwo  

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego  

Podpis uczestnika projektu  
 

Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, w którym udzielono 
świadczenia zdrowotnego  

Adres podmiotu leczniczego  

Województwo  

Data udzielenia świadczenia zdrowotnego  

Imię i nazwisko lekarza udzielającego świadczenie 
zdrowotne lub osoby wykonującej badania 
laboratoryjne/diagnostyczne 

 

Podpis i pieczęć lekarza udzielającego świadczenie 
zdrowotne lub osoby wykonującej badania 
laboratoryjne/diagnostyczne 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 
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 [___________________________________________] 
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z 
[_________________________]. 

_________________________________ 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 
Upoważnienie otrzymałem/am 

 
                                                                                                                        

                                                                                                                    ______________________________ 
(miejscowość, data, 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 
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Załącznik nr 10 do umowy 

 
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 Pana /Pani* ___________________________________ 
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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Załącznik nr 11 do umowy 

 
 

INDYWIDUALNA KARTA PACJENTA 
 

1. Dane uczestnika programu 
 

Imię i nazwisko  ………….………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Numer BONU EDUKACYJNEGO ……………………………………………………………………………………………… 
 
Sposób włączenia do programu:     przez POZ     samodzielnie     przez lekarza medycyny pracy 
 

2. Wyniki badań 
 

Lp. 
 

Rodzaj badania 
 

WYNIK  
 Wizyta kwalifikacyjna 

WYNIK 
Wizyta końcowa 

1.  
EKG w stanie spoczynku 

 
 

2.  
Cholesterol całkowity 

 
 

3.  
LDL 

 
 

4.  
HDL 

 
 

5.  
Trójglicerydy 

 
 

6.  
Pomiar glukozy 

 
 

7.  
Wartość GFR wg MDRD 

 
 

8.  
Pomiar masy ciała 

 
 

9.  
BMI 

 
 

10.  
Pomiar ciśnienia tętniczego 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Pieczęć jednostki) 
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3. Informacje dodatkowe – deklaracje pacjenta TAK lub NIE 
 

Lp.  
 

Wizyta kwalifikacyjna 
 

 
Wizyta końcowa 

 

1.  Osoba paląca 
 
 

 
 

 
 

4. Podsumowanie aktywności 
 

Lp.  Tak 
 

Nie 
 

1.  Czy pacjent został zakwalifikowany do 
aktywnej profilaktyki? 

  

2.  Czy pacjent został skierowany na 
wizytę specjalistyczną? 

  

3.  Czy pacjent został skierowany na 
badania genetyczne? 

  

4.  Czy krewni pacjenta zostali skierowani 
na badanie genetyczne? 

  

 
 

5. Indywidualna karta porad dla pacjenta 
 

Lp. Data Porada prozdrowotna 
1.   Porada*: 

dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

2.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

3.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

4.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

5.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   
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6.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

7.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

8.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

9.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

10.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

11.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

12.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

13.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

14.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

15.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

16.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

17.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   
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18.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

19.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

20.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

21.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

22.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

23.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

24.   Porada*: 
dietetyczna    
edukacji zdrowotnej   
aktywności fizycznej   

*proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 
 

6. Zakończenie udziału w projekcie: ………………………………………………… (data) 

 Zgodnie z planem w wyniku realizacji wszystkich przewidzianych dla pacjenta świadczeń 

  W wyniku wcześniejszej rezygnacji pacjenta z powodów losowych, takich jak  zmiana miejsca 

zamieszkania, choroba, sprawy rodzinne itp. 

 W wyniku wcześniejszej rezygnacji pacjenta, ponieważ projekt  nie spełnił jego oczekiwań, jakich? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 W wyniku wcześniejszej rezygnacji pacjenta z innego powodu, jakiego? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 W wyniku wcześniejszej rezygnacji pacjenta: pacjent odmówił podania powodu 

  
 

Podpis lekarza 
 
 
 

……………………………………… 

 
Podpis pacjenta 

 
 
 

……………………………………… 
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Załącznik nr 12 do umowy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE   
 
 
 

Informujemy, że w…………. kwartale 20…..r. nie realizowaliśmy świadczeń medycznych w ramach 

umowy nr …………………………….  

 

 

                                                                                              
                                                                                                                    ______________________________ 

(miejscowość, data, podpis) 
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Załącznik nr 13 do umowy 

 

 
 

Świadoma zgoda na udział w programie 
 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od lekarza POZ, wyrażam świadomą zgodę na udział w 

programie „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń 

oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. 

  
 

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

       Data i miejsce, czytelny podpis uczestnika programu 
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Załącznik do umowy nr 14 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH  
 

(dalej również: „Umowa”) 
 

zawarta w dniu ...  2021 r. w Warszawie 
 
 

pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS: 
0000041396, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583 

 
reprezentowanym przez:  

............................................................................................................................................................... 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
 
 zwanym dalej  również: „Powierzającym” 
 
 
 
a  .......................................................................................z siedzibą ...................................................................................... 
 
zarejestrowaną............................................................................…….., NIP: ......................................, REGON: 
.............................. 
 
 
reprezentowanym przez:  
............................................................................................................................................................... 

zwanym dalej  również: „Procesorem” 
 
(Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”) 
 
Mając na uwadze fakt, że:  
 (1) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (dalej jako „Administrator”), w drodze Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 z dnia 19 maja 2015 r. , nr WER/MZ/DO/2015, z późn. zm., oraz w związku z art. 28 RODO, przetwarzanie danych 
osobowych w rozumieniu 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, „RODO”), jako administrator 
powierzył Skarbowi Państwa - Ministrowi Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15 (dalej jako „Instytucja 
Pośrednicząca”) przetwarzanie danych osobowych, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 
Powierzającego w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 nr WER/MZ/DO/2015 zawartego w dniu 19 maja 2015 r., z późn. zm.; 
 
(2) Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 19 maja 2015 r. , nr WER/MZ/DO/2015, z późn. zm., zawartego 
pomiędzy Administratorem a Instytucją Pośredniczącą, UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr Umowy: POWR.05.01.00-00-0024/18-00 zawartej pomiędzy 
Instytucją Pośredniczącą a Powierzającym oraz w związku z art. 28 RODO, Instytucja Pośrednicząca powierzyła 
Powierzającemu przetwarzanie danych osobowych; 
 
(3)Strony  zawarły Umowę nr ………………………………………………………………………………………………….…… z dnia ……………………………. 
w ramach realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz 
Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” (zwanego dalej „Projektem”), 
złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca”" nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 
ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej również „Umowa Główna”) na podstawie której Procesor będzie 
przetwarzał dane osobowe, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron 
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1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych w zbiorach Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w  moduł e-Konrahent do systemu CGM Clininet w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierza Procesorowi do 
przetwarzania dane osobowe.   

 
2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony 

przez Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 1 w zakresie ograniczenia albo rozszerzenia zakresu może być dokonana 
poprzez przesłanie przez Powierzającego do Procesora nowej zmienionej wersji Załącznika nr 1 w formie 
elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 dni 
roboczych (dalej również: „Dni Robocze”) od daty wysłania wiadomości przez Powierzającego przyjmuje się, że 
Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych 

mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy 
Głównej. 
 

4. W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: 
 przechowywanie, udostępnianie, utrwalanie i usuwanie danych. 
 
5. Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia poza 
 wskazanym w Umowie Głównej (w tym również na wypadek zmiany zakresu przetwarzania). 
 

§ 2 
Obowiązki i Odpowiedzialność Stron  

 
1. Procesor oświadcza, że gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiada ryzyku związanemu z przetwarzaniem 
danych osobowych tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

  
2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub 

zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania 
zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym w zakresie objętym zatwierdzonym kodeksem 
postępowania lub zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji.  

 
3. Procesor zobowiązany jest: 

1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy także 
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że 
obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powierzający może przekazywać 
Procesorowi instrukcje drogą elektroniczną, na adres wskazany w Załączniku nr 4. Procesor powinien 
wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych. Jeżeli Procesor nie 
będzie w stanie wdrożyć instrukcji we wskazanym terminie, powinien poinformować Powierzającego o tym 
fakcie, za pośrednictwem informacji przesłanej na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4 i wskazać 
uzasadnienie dlaczego wdrożenie instrukcji Powierzającego nie było możliwe. Procesor może również 
zaproponować nowy termin wdrożenia instrukcji Powierzającego, który musi zostać zaakceptowany drogą 
elektroniczną (wysyła e-mail na adres wskazany w Załączniku nr 4) przez Powierzającego, 

2) niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, o 
którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej 
informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby imiennie upoważnione do tego. W tym 
celu Powierzający umocowuje Procesora do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 
19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach: Program Operacyjny wiedza Edukacja 
Rozwój oraz w moduł e-Konrahent do systemu CGM Clininet. Procesor oświadcza jednocześnie, że:  

a) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane 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 
Procesorem; 

b) przynajmniej jedna osoba legitymująca się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialna jest za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania; 

c) upoważnienia przechowuje Powierzający w swojej siedzibie. 
4) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, 
5) jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania zawierają dane o stanie zdrowia oraz 

podlegają tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, procesowania ich z zachowaniem 
najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów informatycznych 
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oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz Umowy, 

6) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności: 
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania, 
c) zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego 

lub technicznego, 
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, 
7) w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; w szczególności dotyczy to 
wspomagania w zakresie udzielania odpowiedzi na wniosek o korzystanie z praw osoby, których dane 
dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do 
sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, 

8) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin na adres wskazany w Załączniku nr 4 informować 
Powierzającego o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą 
żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać 
treść tej korespondencji, a także pomagać Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;  

9) na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu wywiązywać się z następujących obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO; 

10) udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w 
zakresie powierzenia przetwarzania danych. Proces jest zobowiązany udostępnić wszelkie informacje i 
dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania Powierzającego na adres wskazany w 
Załączniku nr 4. 

 
4. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych o 

którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający  następujące 
informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to zastosowanie 
– przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych, 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego, 
3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku 
przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO dokumentację odpowiednich zabezpieczeń, 

4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 
 
5. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych 

osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do udostępnienia 
procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Powierzającego przekazane za pośrednictwem e-
maila na adres wskazany w Załączniku nr 4. Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni 
Roboczych od przesłania przez Powierzającego żądania. 

 
6. Po stwierdzeniu naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia lub naruszenia 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Procesor bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż 12 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, 
wskazując w zgłoszeniu oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO: 

1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz 
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych 
osobowych, których dotyczy naruszenie, 

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu 
kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji, 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, 
4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżeniu naruszeniu ochrony 

danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego 
ewentualnych negatywnych skutków, 

5) informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych. 
 

7. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4. 
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8. Jeśli wszystkich informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Procesor ma 

obowiązek ich udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 
 

9. Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Procesor 
podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków 
naruszenia. 

 
10. Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu ochrony 

danych osobowych organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą. 
 

11. Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych osobowych, w 
tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również 
udostępnia tę dokumentację Powierzającemu na jego żądanie. 

 
12. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza 

powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.  
 

13. Procesor nie jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych 
osobowych innemu podmiotowi (dalej również: „Podprocesor”) bez uprzedniej zgody Administratora lub Instytucji 
Pośredniczącej.  

 
14. Jeśli do wykonania, w imieniu Powierzającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona dalszego 

powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor zapewnia, iż 
Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Procesora w 
Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, tak aby przetwarzane przez niego danych osobowych było zgodne z wymogami RODO. Procesor 
ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez Podprocesora. 

 
15. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia, iż Podprocesor 

wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Powierzającego, obowiązki wymienione w ust. 6 oraz ust. 8-9 i ust. 
11 powyżej. 

 
16. Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierzającego kontroli 

względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 
3 Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, w tym dane osobowe, na jego 
temat mogą być udostępnione Powierzającemu w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 

 
17. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy 

RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom. 

 
18. Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody 

wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio 
Podprocesor w stosunku do Powierzającego. 

 
19. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierzający, jak i Procesor, 

ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę. 
 

20. W przypadku, gdy Powierzający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, 
ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on 
odpowiedzialność. 

 
21. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych Procesor zobowiązany jest informować (o ile nie 

doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w 
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, 
o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w 
szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 
22. Procesor 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 niniejszą Umową. 
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§ 3 

Prawo kontroli 
 

1. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej 
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku 
Powierzającego. 

 
2. Procesor umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu 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.. 

 
3. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Procesora obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z umowy, Procesor umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu 
określonym w ust. 2.. 

 
4.  Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w 

szczególności prawo: 
1) wstępu, w godzinach pracy Procesora, 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 Procesora 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. 
 

5. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o 
których mowa w ust. 36, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). 
 

6. Procesor może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione 
do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.  
 

7. Procesor zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz 
sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję 
Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione 
do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 
 

8. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeśli wydane Procesorowi polecenie, stanowi naruszenie RODO 
lub innych powszechnie obowiązujących przepisów. 
 

9. Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. 
Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, na każde 
pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych. 

 
10. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania 

przez Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci wykonanie audytu) audytu zgodności 
przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w § 3.  

 
11. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do 

żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.  
 

12. W przypadku, gdy Procesor audytowany jest za zgodność z przepisami RODO przez niezależny podmiot trzeci z 
własnej inicjatywy, Procesor zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu na jego żądanie wyniki tego audytu bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. 
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§ 4 

Wsparcie Powierzającego w wykonywaniu praw określonych w rozdziale III RODO  
 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. e RODO biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości 
pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 
RODO. 

 
2. Procesor jest zobowiązany do wsparcia Powierzającego w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych 

osobowych: 
a)obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO, przy czym Procesor zobowiązuje się do 

wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 
RODO. W celu zrealizowania, wobec uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 
art. 14 RODO, Procesor jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik nr 7 do Umowy Głównej. Oświadczenia przechowuje Powierzający w swojej siedzibie. 

b) prawa dostępu do danych; 
c)    prawa do sprostowania danych; 
d) prawa do usunięcia danych; 
e) prawa do ograniczenia przetwarzania; 
f) obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania; 
g) prawa do przenoszenia danych; 
h) prawa do sprzeciwu; 
i) kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym 

profilowaniu. 
 

3. Żądanie Powierzającego w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w pkt. 2 zostanie 
niezwłocznie przekazane Procesorowi na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4. 

 
4. Procesor w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Powierzającemu. 

 
5. Procesor w terminie 5 Dni Roboczych od terminu wskazanego w ust. 4 poinformuje Powierzającego o wykonaniu 

przekazanego żądania.  
 

6. Jeżeli Procesor nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Powierzającego jest ono zobowiązany 
do przygotowania i przekazania Powierzającemu wyjaśnienia opisującego przyczyny dla których zrealizowanie 
żądania Powierzającego było niemożliwe.    

 

§ 5 

Transfer danych osobowych do państw trzecich 
A. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej 
pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej 
zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych 
osobowych tylko wtedy, gdy: 
a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w 

Unii Europejskiej lub 
b) Powierzający i Procesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny 

mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego. 
 

§ 6 
 Adresy stron i dane osób 

 
1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w 

Załączniku nr 4. 

 
2. Procesora w kontaktach z Powierzającym oraz Powierzający w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy 

reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku nr 4. 

 
3. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych zawartych w Załączniku nr 

4, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. 
 

§ 7 
Czas trwania Umowy 



Strona 7 z 14 
 

 
1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy 

Głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy. 
 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić 
Powierzającemu – zależnie od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak 
również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują 
przechowywanie tych danych osobowych. 

 
3. Procesor przesyła Powierzającemu pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych. Potwierdzenie powinno 

zostać przesłane na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4. 
 
4. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia obowiązków 

wskazanych w § 2 Umowy, lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa kontroli wskazanego w § 3 
Umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej Strony. 
 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a także przepisy 
regulujące prawa pacjenta, zasady wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenia działalności leczniczej. 
 

3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w 
których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian. 
 

4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody 
Powierzającego. 
 

5. O ile Umowa główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Powierzającego. 

 
 
 
 

 
W imieniu Powierzającego W imieniu Procesora 

 
 
 

________________________________ 
 

 
 
 

_______________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRES PRZETWARZANIA  

 
  

  

 
Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, a przez to w celu realizacji Umowy Głównej, w zakresach: 
 

1. Zbiór „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 
 

a. Dane uczestników indywidualnych.  
Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Załączniku nr 2 
 

b. Uczestnicy szkoleń dla kadry medycznej i personelu wspierającego w jednostkach POZ 
  
Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Załączniku nr 3 

c. Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą) świadczących usługi edukacyjne w ramach 
aktywnej profilaktyki 
 

d. Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 

 
2. Zbiór „moduł e-Konrahent do systemu CGM Clininet: 

 
a. Dokumentacja medyczna uzyskana w wyniku postępowania kwalifikującego do projektu: 

 
lp Zakres dokumentacji medycznej 
1 Wywiad lekarski  
2 badanie fizykalne 
3 badanie EKG spoczynkowe 
4 lipidogram (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trój glicerydy) 
5 pomiar glukozy 
6 wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DLA KADRY MEDYCZNEJ I 
PERSONELU WSPIERAJĄCEGO W JEDNOSTKACH POZ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
DANE KONTAKTOWE STRON 

 
1. Dane kontaktowe Stron:  

 
a. wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Powierzającego 

na następujące dane kontaktowe: adres……………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………..………………………….., 
tel. ………………………………………………….., email ……………………………………. 
 

b. wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na 
następujące dane kontaktowe: adres 

 
 Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa (dopisek na kopercie:  Sercu 
na Ratunek – Program KORDIAN 2020) tel. 725 993 892,  email: jpiwonski@ikard.pl,  
iod@ikard.pl , kordian@ikard.pl 
 

2. Dane przedstawicieli Stron: 
 

a. procesora w kontaktach z Powierzającym w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą 
następujące osoby (imię i nazwisko, adres):……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 tel……………………………………………. email ………………………………………………. 

 
b. powierzającego w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą 

następujące osoby:  
 

 
dr Jerzy Piwoński 
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel. 22 815 65 56, wew. 4857, email: jpiwonski@ikard.pl, 
kordian@ikard.pl 
 
Inspektor Danych Osobowych 
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, e-mail: iod@ikard.pl  

 
 

 


