
Załącznik 2 do „Zasad współpracy  

pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie  

a szkołami ponadpodstawowymi 

 

 

 

Umowa 

partnerska  pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i szkołami 

ponadpodstawowymi 

 

Zawarta w dniu……………………………. 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, zwanym dalej 

„Uczelnią”, reprezentowanym przez 

……………………………………………………………………………………………… 

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………, zwaną dalej „Szkołą”, reprezentowaną przez Dyrektora - 

…………………………………………………………………………. 

 

§ 1 

Celem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Uczelnią a Szkołą 

partnerską. 

§ 2 

W ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia uczniom Szkoły partnerskiej możliwości uczestnictwa w: 

a) wykładach gościnnych i wykładach otwartych, 

b) zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach działalności kół naukowych, 

c) Dniach otwartych Uczelni, 

d) wydarzeniach i imprezach organizowanych w Uczelni, 

e) wizytach na Uczelni w zorganizowanych grupach. 

2) zapewnienia opiekuna ze strony Uczelni oraz Koordynatora do współpracy Uczelni ze 

Szkołami. 

3) zamieszczenia informacji o współpracy ze Szkołą na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych. 
§ 3 

W ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy Szkoła zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia Opiekuna ze strony Szkoły, 

2) zamieszczenia informacji dotyczącej współpracy między Uczelnią a Szkołą partnerską, 

np. na stronie internetowej Szkoły, w materiałach promocyjnych, mediach 

społecznościowych itp., 



3) promowania oferty współpracy z Uczelnią w społeczności szkolnej, 

4) uczestnictwa w wydarzeniach przygotowanych przez Uczelnię dla kandydatów, 

5) informowania uczniów i nauczycieli o wydarzeniach i projektach Uczelni, m.in. 

poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych. 

6) umożliwienia prezentacji oferty edukacyjnej Uczelni w Szkole. 

§ 4 

1. Uczniowie Szkoły partnerskiej mogą uczestniczyć w działaniach, o których mowa  

w § 2 pkt 1 za uprzednim uzgodnieniem pomiędzy Koordynatorem i Opiekunami. 

2. Zajęcia, o których mowa w § 2 pkt 1 lit a, b i e są przeprowadzane przynajmniej 1 raz 

w roku szkolnym. Tematykę zajęć ustalają wspólnie Opiekunowie ze strony Uczelni 

 i Szkoły. 

3. Zajęcia, o których mowa w § 2 pkt 1 lit a-d mogą być prowadzone w formie zdalnej. 

4. Opiekunowie ze strony Uczelni i ze strony Szkoły są zobowiązani do informowania 

Koordynatora o działaniach podejmowanych w ramach Umowy. 

 

§ 5 

1. Opiekunem ze strony Uczelni jest: …………………………………………………… 

numer telefonu………………………………………..………………………………… 

adres e-mail:…………………………………………………………………………… 

2. Opiekunem ze strony Szkoły jest:……………………………………………………….  

numer telefonu………………………………………..…………………………………  

adres e-mail:…………………………………………………………… 

3.  Koordynatorem do współpracy Uczelni ze Szkołami jest:……………………………  

numer telefonu…...………………..……………………………………………………,  

adres e-mail:……………………………………………………………   

4. Opiekun ze strony Uczelni oraz Opiekun ze strony Szkoły są zobowiązani do 

informowania Koordynatora o działaniach podejmowanych w ramach Umowy. 

§ 6 

1. Do zadań Opiekuna ze strony Uczelni należy: 

1) organizowanie wydarzeń dla uczniów Szkoły partnerskiej (min. 3 razy  

w semestrze), 

2)  utrzymanie współpracy i kontaktu ze Szkołą w celu realizacji planowanych działań 

wynikających z umowy, 

3)  informowanie koordynatora o podejmowanych działaniach pomiędzy Uczelnią  

a Szkołą, 

4)  złożenie do koordynatora Karty zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkół 

ponadpodstawowych realizowanych w ramach współpracy z Uniwersytetem 

Medycznym w Lublinie w terminie 14 dni po zrealizowaniu zajęć (wzór Karty zajęć 

dydaktycznych stanowi załącznik nr 3). 



 

2. Do zadań Opiekuna ze strony Szkoły partnerskiej należy w szczególności: 

1) utrzymywanie kontaktu z Uczelnią w celu realizacji zadań Szkoły partnerskiej 

wynikających z niniejszej Umowy, 

2) składanie Koordynatorowi sprawozdań na temat wydarzeń organizowanych  

w siedzibie Szkoły, promujących ofertę Uczelni, 

3) zgłaszanie Opiekunowi i Koordynatorowi ze strony Uczelni propozycji zajęć 

przewidzianych do realizacji dla Szkoły. 

3. Do zadań Koordynatora należy: 

1) przygotowanie projektu umowy, koordynowanie procesu jej podpisania przez 

strony oraz ewidencja Umów; 

2)   współpraca z Opiekunami ze strony Uczelni i Opiekunami ze strony Szkoły; 

3) sporządzanie sprawozdań z procesu współpracy ze Szkołami oraz prowadzenie 

rejestru zrealizowanych zajęć; 

4)    opiniowanie wniosków o zawarcie Umów partnerskich po 1 roku współpracy; 

5)    inicjowanie innych form współpracy ze Szkołami. 

§ 7 

Zarówno Uczelnia jak i Szkoła mają prawo do odmowy prezentowania treści materiałów, co 

do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, zasady współżycia społecznego oraz 

prawa osób trzecich, a w szczególności przepisy dotyczące danych osobowych. 

§ 8 

1. W celu przygotowania, zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy Strony będą 

przetwarzać dane osobowe dotyczące osób reprezentujących Strony, osób podanych do 

kontaktu, pracowników, współpracowników i stron trzecich zaangażowanych w 

realizację Umowy. Dane te będą wzajemnie udostępniane Stronom, które staną się 

administratorami danych osobowych przetwarzanych przez nie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

2. Każdy z administratorów danych oświadcza i gwarantuje, że dane osobowe wskazane 

w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

3. Z każdym z administratorów danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod 

adresami wskazanymi w części wstępnej umowy, zaś z wyznaczonymi przez nich 

osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach ochrony danych (inspektorami ochrony 

danych) można się kontaktować pod adresami: 

- dla………(nazwa szkoły) 

- dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod adresem - iod@umlub.pl. 

4. Każda z osób, o której mowa w ust. 1 ma prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzoru w wypadku uznania, że administrator naruszył 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

mailto:iod@umlub.pl


5. Strony zapewniają, że dane przetwarzane w ramach realizacji niniejszej Umowy będą 

przechowywane i archiwizowane z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz że nie 

będą ujawniane ani udostępniane innym osobom, niż osobom i podmiotom, które pełnią 

wobec nich funkcje nadzoru i kontroli lub gdy są prawnie wymagane przez organy 

sądowe lub administracyjne. Dane mogą być także ujawniane uprawnionym 

pracownikom Stron oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym Stronom usług i 

wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych 

stanowi warunek konieczny do zawarcia niniejszej Umowy – bez ich podania realizacja 

przedmiotu umowy będzie niemożliwa. 

7. Strony będą przetwarzały dane osobowe w okresie koniecznym do zawarcia i realizacji 

Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów dotyczących 

rozliczeń finansowych a także na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

8. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania. 

9. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby określone w ust. 1 zostaną zaznajomione 

z niniejszymi zasadami przetwarzania ich danych osobowych przez pozostałe Strony, 

w tym w zakresie przysługujących im praw. 

§ 9 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat, tj. od………………………….. 

do………………………………. 

2. Po podpisaniu Umowy Szkoła zyskuje status Szkoły partnerskiej i prawo do 

zamieszczania loga Uczelni na stronie internetowej Szkoły oraz w materiałach 

promocyjnych. 

3. Szkoła ma prawo do wykorzystywania loga Uczelni wyłącznie w celu realizacji zadań 

związanych z niniejszą Umową. 

§ 10 

Niniejsza Umowa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych dla Stron. 

 

§ 11 

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Rozwiązanie Umowy może nastąpić z miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem złożonym 

przez jedną ze stron lub za porozumieniem Stron. 

§ 13 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, wewnętrzne akty prawne Uczelni oraz Szkoły. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

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

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie                                      Szkoła partnerska 

 

       

 


