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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu  

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych 
osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta i 
Partnerów w celu wykonywania obowiązków państwa 
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w 
związku z realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z 
dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników 
Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję 
Zarządzającą oraz Beneficjenta i Partnerów w celu 
wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w 
zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z 
realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 10 „przetwarzaniu danych osobowych” – oznacza to jakiekolwiek 
operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w 
SL2014; 

 

§ 1 ust. 10 „przetwarzaniu danych osobowych” – przetwarzanie w 
rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw 
operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014; 

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego przekazywaną w formie płatności z 
rachunku Ministra Inwestycji i Rozwoju, o którym mowa w 
art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077); 

 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji 
zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku 
pracy, osoby zatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu art. 
13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) 
oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 
późn. zm.);    

 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na 
podstawie stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby 
współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) oraz wolontariusze 
wykonujący świadczenia na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.);    

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 27 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 
„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 
2014-2020”, 

§ 1 ust. 27 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla 
zbioru „RPO WO 2014-2020”, 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

      b) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru administratora 
danych osobowych; 

 

      b) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów 
operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 5 ust. 15 Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie rekrutacji do 
Projektu, do przekazania danych dotyczących ich sytuacji po 
zakończeniu udziału w Projekcie, potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału 
w badaniu ewaluacyjnym. 

 

§ 5 ust. 15 Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie 
rekrutacji do Projektu, do przekazania danych dotyczących 
ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie, 
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 
bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w 
Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu 
ewaluacyjnym. W przypadku wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości 
życia dzięki interwencji EFS, podstawą wyliczenia wartości 
jest kwestionariusz, stanowiący załącznik nr 13 do Umowy. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 15, 
16, 17, 18, 

19,20 

15. W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje 
dotację celową w formie zaliczki, zobowiązany jest do wydatkowania 
środków w ramach przekazanej zaliczki w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku, w którym została ona wypłacona.   

§ 10 ust. 15,  15. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz w formie dotacji celowej, 
o której mowa w § 2 ust.4 pkt 1 lit. b, niewydatkowana z 
końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku 
bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6, do dyspozycji 
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Zapis w 
Umowie/ 
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Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

16. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję 
Zarządzającą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o 
kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, 
o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b, która nie zostanie 
wydatkowana do końca danego roku. Powyższa kwota podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w 
terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

17. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 16, w części 
niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 
rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na 
rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą. 

18. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 
ust. 16 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku na następujący rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 
1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

19. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 
ust. 4 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, 
pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.  

20. Środki, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu zostaną 
przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 
dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

 

Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o ile 
realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku 
budżetowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ujednolicenie zapisów 

§ 14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków § 14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu  
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Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu 
postępowania określonego przepisami ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257) wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. 
decyzji Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.  

 

środków zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po 
przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami 
ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) wydaje decyzję, o 
której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji 
Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.  

 
 
 
 
Doprecyzowanie zapisów 

§ 19 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.), 

§ 19 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362). 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w ramach 
Projektu zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności na 
warunkach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 
15). 

 

§ 23 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w 
ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą 
konkurencyjności na warunkach określonych w wersji 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15) obowiązującej 
na dzień podpisania wydatku lub na dzień wszczęcia 
postępowania, które zakończyło się podpisaniem umowy . 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów 
operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 
RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

§ 24 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego 
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dokonywanej zmiany 

Rozwoju, a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 
2015 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 
osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 
imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 
niniejszym paragrafie. 

 

pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., wraz 
z późniejszymi aneksami, oraz w związku z art. 28 RODO i 
art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Instytucja 
Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 
danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na 
rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 
niniejszym paragrafie. 

 
 
Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 10  Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 
podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w 
art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu 
MSWiA, o którym mowa w ust. 5 oraz regulaminie bezpieczeństwa 
informacji przetwarzanych w SL2014. 
 

§ 24 ust. 10 Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych podejmie środki umożliwiające należyte 
zabezpieczenie danych osobowych i prywatności , 
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w 
szczególności art. 32 RODO oraz o których mowa w 
regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 17 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, 
zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których 
dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 
art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 24 ust. 17 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z RODO oraz z art. 24 i art. 25 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 19 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, 
umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów 
zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami o których mowa w 
ust. 8, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec 
osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 

§ 24 ust. 19 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z 
podmiotami o których mowa w ust. 8, by podmioty te były 
zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
 

dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 
oraz z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 23 Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub 
podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli 
zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą 
o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz z 
umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 
5 dni przed rozpoczęciem kontroli. 
 

§ 24 ust. 23 Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, 
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 
osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, z ustawą 
o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA 
oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem 
kontroli. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 24 W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub 
Powierzającego  wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom 
przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 
celu, o którym mowa w ust. 23. 

 

§ 24 ust. 24 W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub 
Powierzającego  wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, z ustawy o 
ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z 
umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym 
dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym 
mowa w ust. 23. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 24 ust. 25 
pkt 1 

wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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 

§ 24 ust. 25 
pkt 1 

wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 
rozporządzeniem MSWiA oraz umową; 
 

badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 
zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, z 
ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem 
MSWiA oraz umową; 

§ 25 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

§ 25 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 
Województwa Opolskiego „Opolskie”:  

Doprecyzowanie zapisów 

§ 34 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 

2) ustawy o finansach, 

3) ustawy wdrożeniowej, 

4) ustawy Pzp, 

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 
1161), 

6) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 27 ust. 4 
ustawy wdrożeniowej, 

7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1808, z późn. zm.).  

§ 34 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), 

2) ustawy o finansach, 

3) ustawy wdrożeniowej, 

4) ustawy Pzp, 

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
17 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2367), 

6) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 
27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, 

7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 362).  

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu – KWOTY RYCZAŁTOWE 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie 
danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą 
być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta i 
Partnerów w celu wykonywania obowiązków państwa 
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w 
związku z realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020; 

 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z 
dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników 
Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję 
Zarządzającą oraz Beneficjenta i Partnerów w celu 
wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w 
zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z 
realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020; 

 
 
 

 
 
 
 
 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 10 „przetwarzaniu danych osobowych” – oznacza to jakiekolwiek 
operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w 
SL2014; 

 

§ 1 ust. 10 „przetwarzaniu danych osobowych” – przetwarzanie w 
rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw 
operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014; 

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

 

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego przekazywaną w formie płatności z 
rachunku Ministra Inwestycji i Rozwoju, o którym mowa w 
art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji 
zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku 
pracy, osoby samozatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu 
art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1178, z późn. zm) 
oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 
późn. zm.); 

 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na 
podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione, osoby 
współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1178, z późn. zm) oraz wolontariusze 
wykonujący świadczenia na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.); 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 27 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 
„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 
2014-2020”, 

      b) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  

§ 1 ust. 27 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla 
zbioru „RPO WO 2014-2020”, 

      b) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru administratora 
danych osobowych; 

 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 5 ust. 10 Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie rekrutacji do 
Projektu, do przekazania danych dotyczących ich sytuacji po 
zakończeniu udziału w Projekcie, potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału 
w badaniu ewaluacyjnym. 

 

§ 5 ust. 10 Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie 
rekrutacji do Projektu, do przekazania danych dotyczących 
ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie, 
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 
bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w 
Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu 
ewaluacyjnym. W przypadku wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości 
życia dzięki interwencji EFS, podstawą wyliczenia wartości 
jest kwestionariusz, stanowiący załącznik nr 12 do Umowy. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 9 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 9 ust. 4  
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 9 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 9 ust. 5  
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 9 ust. 13, 
14, 15, 16, 

17,18 

13. W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje 
dotację celową w formie zaliczki, zobowiązany jest do wydatkowania 
środków w ramach przekazanej zaliczki w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku, w którym została ona wypłacona.   

14. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję 
Zarządzającą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o 
kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, 

§ 9 ust. 13,  13. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz w formie dotacji celowej, 
o której mowa w § 2 ust.4 pkt 1 lit. b, niewydatkowana z 
końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku 
bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 5, do dyspozycji 
Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o ile 
realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b, która nie zostanie 
wydatkowana do końca danego roku. Powyższa kwota podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w 
terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

15. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 14, w części 
niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 
rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na 
rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

16. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 
ust. 14 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku na następujący rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 
1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

17. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 
ust. 4 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, 
pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 5, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.  

18. Środki, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu zostaną 
przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 
dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

budżetowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ujednolicenie zapisów 

§ 22 ust. 1  Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów 
operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 

§ 22 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 
Rozwoju, a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 
2015 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 
osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 
imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 
niniejszym paragrafie. 

 

Opolskiego na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego 
pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., wraz 
z późniejszymi aneksami,  oraz w związku z art. 28 RODO i 
art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Instytucja 
Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 
danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na 
rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 
niniejszym paragrafie. 

 
 
 
Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 5 Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w 
ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 
1024), zwanym dalej „rozporządzeniem MSWiA”. 

 

§ 22 ust. 5 Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w 
niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie 
danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 
r. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem 
MSWiA”. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 10 Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 
podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w 
art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu 
MSWiA, o którym mowa w ust. 5 oraz regulaminie bezpieczeństwa 
informacji przetwarzanych w SL2014. 

§ 22 ust. 10 Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych podejmie środki umożliwiające należyte 
zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, 
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w 
szczególności art. 32 RODO oraz o których mowa w 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
społecznych Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór IX. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014.  

§ 22 ust. 17 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, 
zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których 
dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 
art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 22 ust. 17 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z RODO oraz z art. 24 i art. 25 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 19 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, 
umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów 
zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami o których mowa w 
ust. 8, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec 
osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 22 ust. 19 Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z 
podmiotami o których mowa w ust. 8, by podmioty te były 
zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane 
dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 
oraz z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 23 Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub 
podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli 
zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą 
o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz z 
umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 
5 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

 

§ 22 ust. 23 Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, 
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 
osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, z ustawą 
o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA 
oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem 
kontroli. 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

§ 22 ust. 24 W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub 
Powierzającego  wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom 
przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 
celu, o którym mowa w ust. 23. 

 

§ 22 ust. 24 W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą lub 
Powierzającego  wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, z ustawy o 
ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z 
umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym 
dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym 
mowa w ust. 23. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 25 
pkt 1 

wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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, rozporządzeniem MSWiA oraz umową; 

 

§ 22 ust. 25 
pkt 1 

wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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 RODO, z ustawą o 
ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz 
umową; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

§ 23 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 
Województwa Opolskiego „Opolskie”:  

Doprecyzowanie zapisów 

§ 32 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 

9) ustawy o finansach, 

§ 32 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1025), 

2) ustawy o finansach, 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

10) ustawy wdrożeniowej, 

11) ustawy Pzp, 

12) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1161, z późn. zm.), 

13) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 27 ust. 4 
ustawy wdrożeniowej, 

14) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. 
Nr 1808, z późn. zm.).  

3) ustawy wdrożeniowej, 

4) ustawy Pzp, 

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
17 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2367), 

6) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 
27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, 

7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz.362).  

 
 
 
Doprecyzowanie zapisów 

 
Opracowała: 
Joanna Kwasik 
Referat Wdrażania 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych  
Opole,      czerwca 2018 r. 

 


