
Załącznik  do Zarządzenia  nr 7/2021

Dyrektora  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku

z dnia  19  lutego  2021 r.

REGULAMIN

NADAWANIA  UPRAWNIEŃ I WSPÓŁPRACY  PRZEWODNIKÓW  CERTYFIKOWANYCH

Z MUZEUM  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO  W  SULEJÓWKU

% 1. Postanowienia  ogólne

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji,  nadawania  uprawnień  i ewaluacji  jakości  pracy

przewodników  certyfikowanych  w Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  (dalej:  Muzeum).

2.  Certyfikat  przewodnika  Muzeum  (dalej:  certyfikat)  może  uzyskać  osoba,  która  przystąpi

iukończy  kurs  dla  przewodników  Muzeum,  w  tym:  przejdzie  procedurę  kwalifikacyjną

w zakresie  posiadanych  predyspozycji  oraz  zda z wynikiem  pozytywnym  egzaminy  teoretyczny

ipraktyczny,  obejmujące  wiedzę  merytoryczną,  znajomość  wystawy  stałej  i kompleksu

muzealnego,  oraz  umiejętność  oprowadzania  grup  zwiedzających  po Muzeum.

3. Certyfikat  jest  imienny  i wydawany  na czas określony  na dwa  lata.  Wzór  certyfikatu  określa

załącznik  nr I do Regulaminu.

4.  Prawo  do obsługi  przewodnickiej  grup  zwiedzających  wystawę  stałą  oraz  kompleks  muzealny

mają  wyłącznie  przewodnicy  posiadający  ważny  certyfikat.

5.  Certyfikowany  przewodnik  uprawniony  jest  do  bezpłatnego  wstępu  na wystawę  stałą

i wystawy  czasowe  Muzeum  w godzinach  ich otwarcia  dla publiczności.

6. Kurs  dla  przewodników  Muzeum  jest  prowadzony  przez  Dział  Edukacji  Muzeum,  we

współpracy  z innymi  działami  Muzeum,  m.in.:  Działem  Obsługi  Odwiedzających,  Działem

Wystaw  i Popularyzacji  Nauki  oraz  Działem  Naukowym.

7.  Rekrutację  kandydatów  na przewodników  oraz  ocenę  i ewaluację  jakości  pracy  przewodników

prowadzi  Dział  Edukacji  we współpracy  z Działem  Obsługi  Odwiedzających.

8.  W skład  Komisji  Egzaminacyjnej  wchodzą  pracownicy  Działu  Edukacji  oraz  inni pracownicy

Muzeum  wskazani  przez  Dział  Edukacji.

% 2. Rekrutacja  i certyfikacja  przewodników

1.  Nabór  kandydatów  na przewodników  Muzeum  jest  prowadzony  cyklicznie,  w zależności  od

zapotrzebowania  Muzeum.

2.  Kurs dla przewodników  Muzeum  jest  odpłatny.  Zasady  odpłatności  określa  każdorazowo

Dyrektor  Muzeum  przed  rozpoczęciem  kursu.

3.  Informację  o naborze  na kurs,  zasadach  i terminach  odpłatności  podaje  się  do publicznej

wiadomości  na stronie  internetowej  Muzeum  www.muzeumpiIsudski.pl  na co najmniej  7 dni

przed  rozpoczęciem  kursu.

4.  Zgłoszenie  kandydata  wymaga  wypełnienia  formularza  zgłoszeniowego  zamieszczonego  na

stronie  internetowej  Muzeum  oraz  złożenia  oświadczenia  o zapoznaniu  się  z Regulaminem.

Wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr 2 do Regulaminu.

5. Proces  przyznawania  certyfikatów  dla przewodników  przebiega  następująco:

1) Dział  Edukacji  dokonuje  oceny  kandydatów  na  podstawie  informacji  zawartych

wnadesłanych  formularzach  zgłoszeniowych,  biorąc  pod  uwagę  kryteria  obejmujące:

wykształcenie,  doświadczenie  zawodowe,  znajomość  języków  obcych,  ukończone  kursy

iszkolenia  wraz  z oceną  odpowiedzi  na  pytania  otwarte  zawarte  wformularzu  oraz

przeprowadza  rozmowy  kwalifikacyjne  z kandydatami;
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2) wyłonieni  kandydaci  przystępują  do kursu  dla przewodników;

3) po  zakończeniu  kursu  kandydaci  podchodzą  do  egzaminu  teoretycznego  z wiedzy

historycznej,  obejmującego  zakres  tematyczny  wystawy  stałej  i kompleksu  muzealnego;

zdanie  egzaminu  teoretycznego  wymaga  uzyskania  co najmniej  70%  punktów;

4) kandydaci,  którzy  zdali  egzamin  teoretyczny,  przystępują  do  udziału  w warsztatach

z metodologii  oprowadzania  prowadzonych  przez  Dział  Edukacji;

5) po zakończeniu  warsztatów  kandydaci  zostają  dopuszczeni  do egzaminów  praktycznych

zzakresu  znajomości  wystawy  stałej  i kompleksu  muzealnego  oraz  umiejętności

oprowadzenia  po  nich  grupy  zwiedzającej  Muzeum;  zdanie  egzaminu  praktycznego

wymaga:

a) zaliczenia  przed  Komisją  Egzaminacyjną  praktycznego  oprowadzania  po wskazanych

przez  Komisję  galeriach  wystawy  w określonym  czasie,  obejmującego  wszczególności:

znajomość  zawartości  merytorycznej  i topografii  galerii  oraz  okresu  historycznego,  które

one  obejmują;  ocena  wystawiana  przez  Komisję  Egzaminacyjną  uwzględnia  zarówno

wiedzę  merytoryczną  kandydata,  jak i metodologię  oprowadzania,  umiejętność  syntezy

posiadanej  wiedzy,  kontroli  czasu  oraz  umiejętności  komunikacyjne;

b)  Komisja  Egzaminacyjna  może  dodatkowo  przeprowadzić  zaliczenie  całościowego

oprowadzania  po  wystawie  stałej,  polegającego  na oprowadzeniu  Komisji  po całości

wystawy  we  wskazanym  czasie.

5. Kandydat  ma prawo  do jednokrotnego  podejścia  do egzaminu  poprawkowego  teoretycznego

oraz  jednokrotnego  podejścia  do egzaminu  poprawkowego  praktycznego.

6. Certyfikat  przewodnika  Muzeum  otrzymają  kandydaci,  którzy  zdadzą  egzamin  teoretyczny

i praktyczny.

7.  Decyzje  Komisji  Egzaminacyjnej  odnośnie  wyników  kandydata  na poszczególnych  etapach

procedury  certyfikacyjnej  lub  wyniku  całościowego  są ostateczne  i nie podlegają  zaskarżeniu.

8.  Dyrektor  Muzeum  może  podjąć  decyzję  o zakwalifikowaniu  kandydatów  do udziału  w kursie

dla  przewodników  bez  zachowania  wyżej  opisanej  procedury,  w  tym  m.in.  zgodnie

zustaleniami  i zasadami  przyjętymi  wramach  współpracy  z innymi  instytucjami  oraz

podmiotami  trzecimi.

9.  Dyrektor  Muzeum  może  podjąć  decyzję  o przyznaniu  certyfikatów  przewodnika  Muzeum

pracownikom  Muzeum  bez zachowania  wyżej  opisanej  procedury.  Certyfikaty  przyznane  w tym

trybie  tracą  ważność  z chwilą  wygaśnięcia  stosunku  pracy  pracownika,  z zastrzeżeniem

postanowień  E) 3 ust.  5 Regulaminu.

10.  Ewidencję  wydanych  certyfikatów  prowadzi  Dział Edukacji.  W ewidencji  odnotowuje  się

informacje  dotyczące  zawieszenia,  unieważnienia,  utraty  ważności  lub przedłużeniu  ważności

certyfikatu.  Wzór  ewidencji  stanowi  załącznik  nr  3 do Regulaminu.

% 3. Monitoring  i ewaluacja  jakości  pracy przewodników  Muzeum

1.  Przewodnicy  Muzeum  są zobowiązani  do  stałego  podnoszenia  stopnia  swojej  wiedzy

merytorycznej  w zakresie  tematycznym  związanym  z działalnością  Muzeum.  Przewodnicy  są

zobowiązani  przynajmniej  raz  na  pół  roku  wziąć  udział  w  szkoleniach  lub wykładach

podnoszących  ich kwalifikacje;  informacje  o szkoleniach  i wykładach  będzie  przekazywał

przewodnikom  Dział  Edukacji  lub Dział  Obsługi  Odwiedzających;  udział  w tych  wydarzeniach

będzie  dla  przewodników  Muzeum  bezpłatny.

2. Do przedłużenia  ważności  certyfikatu  na kolejny  okres  niezbędne  jest  poddanie  się  przez

przewodnika,  najpóźniej  na miesiąc  przed  wygaśnięciem  certyfikatu,  procedurze  oceniającej

przed  Komisją  Egzaminacyjną.  Ocena  pracy  przewodnika  przez  Komisję  Egzaminacyjną  opiera

się na:
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1)  przeprowadzeniu  testu  merytorycznego  z wiedzy  o wystawie  stałej  i kompleksie  muzealnym;

2)  hospitacji  przewodnika  w trakcie  prowadzonego  przez  niego  oprowadzania  grupy;

3)  ewentualnym  oprowadzeniu  przez  przewodnika  Komisji  Egzaminacyjnej  po wystawie  stałej

Muzeum  lub  wybranych  galeriach  wystawy.

3.  W uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Egzaminacyjna  może  zwiększyć  liczbę  hospitacji  dla

danego  przewodnika.

4.  Po  przeprowadzeniu  procedury  oceniającej  Komisja  Egzaminacyjna  wydaje  decyzję

o przedłużeniu  ważności  certyfikatu  na kolejny  okres  nie dłuższy  niż dwa  lata  i nie krótszy  niż

sześć  miesięcy,  lub  o nieprzedłużeniu  ważności  certyfikatu.

5.  W szczególnych,  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Egzaminacyjna  ma  prawo  czasowo

zawiesić  certyfikat  lub zdecydować  o odebraniu  certyfikatu  danemu  przewodnikowi.  Decyzja

wymaga  uzasadnienia  i jest  przekazywana  przewodnikowi  na piśmie  wraz  z uzasadnieniem.

6.  Muzeum  ma  prawo  do  kontroli  jakości  pracy  przewodników,  m.in.  poprzez  uczestnictwo

obserwatora,  delegowanego  przez  Dział  Edukacji,  w oprowadzaniu  grup  zwiedzających  przez

przewodnika  przez  cały  okres  ważności  certyfikatu.

7.  W przypadku  stwierdzenia,  że przewodnik  przekazuje  treści  naruszające  dobre  imię  Muzeum

lub treści  sprzeczne  z treścią  wystawy  stałej,  Muzeum  powoła  Komisję  Egzaminacyjną,  która

przeprowadzi  weryfikację  wiedzy  i kompetencji  przewodnika  na zasadach  określonych  w ust.  2-

3 oraz  podejmie  decyzję  odnośnie  dalszych  uprawnień  przewodnika  na zasadach  określonych

w ust.  5.

% 4. Zasady  oprowadzania  zwiedzających  przez  przewodników

1. Przewodnicy  mogą  oprowadzać  grupy  odwiedzających:

1)  na zlecenie  Muzeum,  na podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Muzeurr i a przewodnikiem

określającej:  stawki  wynagrodzenia  za usługę  oprowadzania,  zasady  zgłaszania

dyspozycyjności  oraz  harmonogram  pracy  przewodnika;  wzór  umowy  określa  załącznik  nr 4

do Regulaminu.

sprzedaży,

poniŻszymi

2)  w ramach  własnej  działalności,  zgodnie  z zasadami  określonymi  w Regulaminie

rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w  Sulejówku  oraz

warunkami:

a)  grupa  powyżej5  osób  (wliczając  przewodnika)  może  być  oprowadzana  po wystawie  stałej

jedynie  z użyciem  tourguide'ów  bez użycia  zestawów  głośnomówiących;

b)  przewodnik  może  wejść  na wystawę  z własnym  sprzętem;

c) Muzeum  udostępnia  tourguide'y  po dokonaniu  uprzedniej  rezerwacji  i uiszczeniu  opłaty  -

zgodnie  z cennikiem  - za komplet  tourguide'ów  dla wszystkich  osób  w grupie;

d)  w przypadku  oprowadzania  grupy  powyżej  5 osób  przewodnik  zobowiązany  jest,  nie

później  niż na 3 dni  robocze  przez  terminem  zwiedzania,  do:

poinformowania  o zwiedzaniu  grupowym  z przewodnikiem  Działu  Obsługi

Odwiedzających;

-  sprawdzenia  dostępności,  zarezerwowania  oraz  uiszczenia  opłaty  za zestaw

tourguide"ów  (w  przypadku  korzystania  ze sprzętu  podczas  wizyty).

e)  grupa  zorganizowana  zobowiązana  jest  do  zakupu  biletów  zgodnie  z Regulaminem

sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.

2. Przewodnicy  będący  pracownikami  Muzeum  mogą  świadczyć  usługi  przewodnickie  na zasadach

określonych  w  umowach  o pracę,  indywidualnych  decyzjach  lub odpowiednich  regulacjach

wewnętrznych  Muzeum.
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3. Przewodnicy  mogą  wyrazić  zgodę  na umieszczenie  ich danych  osobowych,  tj.:  imienia  i nazwiska

i/lub danych kontaktowych  (telefon  lub e-mail) na stronie internetowej  Muzeum. Wzór
oświadczenia  o wyrażeniu  zgody  na zamieszczenie  danych  osobowych  na stronie  internetowej

Muzeum  stanowi  załącznik  nr 5 do Regulaminu.

% 5. Obowiązki  przewodników  podczas  oprowadzania

1.  Podczas  oprowadzania  do obowiązków  przewodnika  należy:

1)  odpowiednie  przygotowanie  zwiedzających  przed  rozpoczęciem  zwiedzania,  w  tym

omówienie  zasad zachowania  się  w danej  przestrzeni  oraz  zasad bezpieczeństwa,  w tym

zasad  związanych  z ryzykiem  zarażenia  wirusem  SARS-Cov-2;

2)  oprowadzanie  tylko  po  wyznaczonych  trasach  i podporządkowanie  się  w  trakcie

oprowadzania  wszelkim  poleceniom  i uwagom  pracowników  Muzeum;

3)  interweniowanie  we  wszystkich  wypadkach  nieodpowiedniego  zachowania  się

oprowadzanych  przez  niego  osób,  a w szczególności  w przypadku  nieprzestrzegania  przez

nich  obowiązujących  nakazów  i zakazów;

4)  prowadzenie  oprowadzania  w sposób,  który  nie  blokuje  dróg  ewakuacyjnych  oraz  nie

przeszkadza  w zwiedzaniu  innym  odwiedzającym;

5)  dołożenie  wszelki  starań,  aby  w trakcie  oprowadzania  zachować  dyscyplinę  i bezpieczeństwo

osób  w grupie;

6)  niezwłoczne  skontaktowanie  się  z pracownikiem  Muzeum  w każdej  sytuacji  zagrażającej

bezpieczeństwu  osób  lub  mienia  Muzeum.

2. Przewodnik  zobowiązuje  się  do  się  użytkowania  powierzonych  urządzeń  służących  do

oprowadzania  (sprzęt  tourguide)  w sposób  wykluczający  ich zużycie  ponad  przeciętny  stopień

wynikający  z normalnego  użytkowania  zgodnie  z przeznaczeniem  oraz  zwrócić  Muzeum

urządzenia  kompletne  i czyste.

3. Przewodnik  zobowiązuje  się  do  zapoznania  się  i przestrzegania  aktualnego  Regulaminu

sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.

4.  Podczas  oprowadzania  po wystawie  stałej  i kompleksie  muzealnym  przewodnik  zobowiązany  jest

do noszenia  w widocznym  miejscu  identyfikatora  z numerem  ważnego  certyfikatu,  wydanego

przez  Muzerum;  wzór  identyfikatora  określa  załącznik  nr  5 do Regulaminu.

5. Przewodnik  w trakcie  oprowadzania  zobowiązany  jest  prezentować  się odpowiednio  do miejsca

icharakteru  świadczonej  usługi,  dbając  o  odpowiedni  i schludny  strój  oraz  wygląd;

niedopuszczalne  jest  noszenie  spódnic  przed  kolano,  szortów  oraz  koszulek  bez rękawów.

6. Na terenie  Muzeum  obowiązuje  zakaz  noszenia  strojów  i symboli,  które  zawierają  element

obrażający  inne  osoby  ze względu  na wyznanie,  religię,  kolor  skóry,  narodowość,  pochodzenie

etniczne,  płeć,  orientację  seksualną,  wiek,  niepełnosprawność,  przekonania  polityczne  lub

strojów  powszechnie  uznawanych  za niestosowne.

7.  Przewodnicy,  których  zachowanie  obraża  inne  osoby  ze względu  na wyznanie,  religię,  kolor

skóry,  narodowość,  pochodzenie  etniczne,  płeć,  orientację  seksualną,  wiek,  niepełnosprawność

lub przekonania  polityczne  oraz  którzy  nie zachowują  neutralności  politycznej  mogą  zostać

poproszeni  o opuszczenie  terenu  Muzeum  i pozbawieni  uprawnień  przewodnika  na zasadach

określonych  w E) 3 ust.  5 Regulaminu.

% 6. Ochrona  danych  osobowych

Zgodnie  z art.  13  ust.  1i  2 0gólnego  Rozporządzenia  o Ochronie  Danych  (RODO)  informujemy,  że:

1) Administratorem  danych  osobowych  przewodników  jest  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego

w Sulejówku,  adres:  Aleja  Piłsudskiego  29,  05-070  Sulejówek;
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2) Kontakt  z Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Muzeum  jest  możliwy  pod  adresem:

rodo@muzeumpilsudski.pl  oraz  pod  adresem  administratora  danych.

3) Dane  osobowe  przewodników  są przetwarzane  w następujących  celach:

a)  zawarcie  i wykonanie  umowy;

b)  ustalenie,  dochodzenie  i obrona  przed  roszczeniami  wynikającymi  z umowy,

c) umieszczenia  danych  kontaktowych  przewodnika  na stronie  Muzeum,

d)  nadania  lub  przedłużenia  uprawnień  przewodnika  Muzeum,

e)  realizacji  zgłoszenia.

4) Dane  osobowe  przewodników  przetwarzane  są na następujących  podstawach:

a) udzielona  zgoda  (art.  6 ust.  1 lit.  a) RODO,

b)  zawarcie  i wykonanie  umowy  (art.  6 ust.  1 lit  b) RODO),

c) realizacja  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO),

w zakresie,  w jakim  dane  są przetwarzane  w celu  ustalenia,  dochodzenia  i obrony  przed

roszczeniami.

5) Dane  osobowe  przewodników  mogą  być udostępniane  podmiotom,  których  administrator

upoważnił  lub którym  powierzył  przetwarzanie  danych  (m.in.  obsługa  prawna,  podmioty

świadczące  obsługę  serwerów,  poczty  elektronicznej,  usługi  pocztowe)  oraz  organom

uprawnionym  z mocy  prawa.

6) Dane  osobowe  przewodników  nie będą  przekazywane  do państwa  trzeciego  lub organizacji

międzynarodowej  w rozumieniu  art.  4 pkt  26 RODO.

7) Dane  osobowe  przewodników  będą  przechowywane  przez  okres:  3 miesięcy  od zakończenia

naboru  na  kurs przewodników  Muzeum  - w odniesieniu  do  danych  kandydatów  na

przewodników;  2 lat od zakończenia  procedury  certyfikacji  -  w odniesieniu  do danych

uczestników  kursu,  którzy  nie  uzyskali  certyfikatów;  2 lat od  daty  utraty  ważności

certyfikatu  przewodnika  Muzeum,  a w  przypadku  zawarcia  umowy  zlecenia

z przewodnikiem  -  przez  okres  5 lat  licząc  od końca  roku,  w którym  umowę  wykonano  lub

do czasu wygaśnięcia  obowiązków  przechowywania  wynikających  z przepisów  prawa,

wtym  przepisów  podatkowych,  a także  do  czasu  upływu  terminu  przedawnienia

ewentualnych  roszczeń  wynikających  z umowy;  w przypadku  danych  przetwarzanych  na

podstawie  zgody  - do momentu  wycofania  udzielonej  zgody.

8) Przewodnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do treści  jego  danych  osobowych  oraz  ich

sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  a także  prawo  do przenoszenia

danych  oraz  prawo  do wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu  Ochrony

Danych  Osobowych.

9) W  zakresie,  w  jakim  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  przewodnika  jest

przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora,  przewodnikowi  przysługuje

prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jego  danych  osobowych.

10)  Dane  osobowe  przewodników  nie  będą  wykorzystywane  do  podejmowania

zautomatyzowanych  decyzji  w indywidualnych  przypadkach,  w tym  do profilowania.

11)  Podanie  danych  osobowych  przez  przewodnika  jest dobrowolne,  ale  ich  niepodanie

uniemożliwia  - odpowiednio  - realizacje  zgłoszenia  na kurs, nadanie  lub przedłużenie

uprawień  lub  zawarcie  i wykonanie  umowy.

% 7. Postanowienia  końcowe

Regulamin  wchodzi  w życie  w dniu  1 marca  2021  r.
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Załącznik  nr  1 do  Regulaminu

Certyfikat  przewodnika  Muzeum  -  wzór

CERTYFIKAT

W ..  rOkll ukóńCź71ia1 KUTS d18 przewodnikowl  edukałorów  Muzeum  lóZefa Pilsudskiego
w 'iulejówku  oraz zaliaylia)  egzamin teoietyczny  i praktycmy,  tym iamym  uzyikując  uprawmenla

do oprowadzanla  po wystawie  stalel  i częśa historycznęl  kompleksu  muzealnego

Wazność certyfikału  ivygasa

llooeiiv  Suptr
Dvpbiiioii  iiuztuy

BAIIIIAIIA GOŁ%BIOW!llA
l«u;powsti:z+ih  t)zlAŁU Eouiiicti
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Załącznik  nr  2 do  Regulaminu

Oświadczenie  o zapoznaniu  się  z Regulaminem  - wzór

Ja niżej  podpisana/y

zapoznałam/em  się z Regulaminem  nadawania  uprawień

certyfikowanych  z Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.

oświadczam,  że

współpracy  przewodników

miejscowość

, dnia

data podpis
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Ewidencja  wydanych  certyfikatów  przewodnika  Muzeum  -  wzór

Załącznik  nr  3 do  Regulaminu

I.p. Imię  i nazwisko

przewodnika,  PESEL

Data  wydania

certyfikatu

Numer

certyfikatu

Data  waŻności

certyfikatu

informacje  o zawieszeniu,  unieważnieniu,  utracie

ważności,  przedłużeniu  ważności  certyfikatu

Inne  uwagi

1.

2.

3.
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Załącznik  nr 4 do Regulaminu

Umowa  zlecenia  -  wzór

zawarta  w dniu..........................  roku  w Sulejówku  pomiędzy:

Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku,  z siedzibą  w Sulejówku  (05-070),  Aleja  Piłsudskiego  29,

wpisanym  do  rejestru  instytucji  kultury  prowadzonego  przez  Ministra  Kultury  i Dziedzictwa

Narodowego  pod numerem  RIK 80/2008,  NIP: 8222284551,  zwanym  dalej Zleceniodawcą,

reprezentowanym  przez:

a

PESEL:

.....................l  przy ul

łącznie  zwanymi  dalej  Stronami.

.......,  zamieszkałym  w  ......

zwanym  dalej  Zleceniobiorcą,

il

(kod  pocztowy:

świadczenie  usług  przewodnickich  (oprowadzania)1.  Zleceniodawca  zleca  Zleceniobiorcy

w postaci:

a) oprowadzania  po wystawie  stałej,  dworku,,Milusin"i  kompleksie  muzealnym,

b) oprowadzania  po wystawach  czasowych,

c) oprowadzanie  po wystawie  stałej  w formie  online,

d) tworzenia  scenariuszy  oprowadzania  według  wytycznych  Zleceniodawcy,

e) oprowadzań  miejskich  (na terenie  Sulejówka  lub  Warszawy),

2. W ramach  zlecenia,  bez odrębnego  wynagrodzenia,  Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  brać  udział

w spotkaniach  organizacyjno-ewaIuacyjnych  organizowanych  przez  Dział  Edukacji  lub  Dział

Obsługi  Odwiedzających  w siedzibie  Muzeum  nie częściej  niż jeden  raz w miesiącu.

3.  Zleceniobiorca  będzie  świadczył  usługi  przewodnickie  w następujących  językach:  język  polski,

Ś2

1.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że ukończył  kurs  dla przewodników  organizowany  przez  Muzeum

Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  i posiada  ważny  certyfikat  przewodnika  Muzeum.

2.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że zapoznał  się  z Regulaminem  nadawania  uprawień  i współpracy

przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku,  Regulaminem

sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  oraz  Instrukcji

Bezpieczeństwa  Pożarowego  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  i zobowiązuje  się do ich

przestrzega  nia.

Ś3

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się wykonać  przedmiot  umowy  osobiście.  Powierzenie  wykonania

przedmiotu  umowy  przez  Zleceniobiorcę  osobie  trzeciej  bez pisemnej  zgody  Zleceniodawcy

stanowić  będzie  rażące  naruszenie  postanowień  umowy.

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy  z najwyższą  starannością,

w sposób  zgodny  z obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  najepszymi  praktykami.

3.  Zleceniobiorca  będzie  wykonywał  zlecenie  zgodnie  z Regulaminem  nadawania  uprawień

i współpracy  przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  oraz

Regulaminem  sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku,

oraz  w oparciu  o wytyczne  przekazane  przez  Zleceniodawcę.
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4.  Zleceniodawca  będzie  wykonywał  usługi  przewodnickie  według  własnych  scenariuszy  opartych

na wytycznych  od Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca  będzie  wykonywał  zlecenie  w terminach  uzgodnionych  ze Zleceniodawcą.

6. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się do współpracy  ze Zleceniodawcą  na każdym  etapie  wykonywania

zlecenia.

7.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  użytkowania  powierzonych  mu  przez  Zleceniodawcę

urządzeń  służących  do oprowadzania  (sprzęt  tourguide,  nagłośnienie  mobilne  lub  inne)  w sposób

wykluczający  ich  zużycie  ponad  przeciętny  stopień  wynikający  z normalnego  użytkowania

zgodnie  z przeznaczeniem  oraz  zwrócić  Zleceniobiorcy  urządzenia  kompletne  i czyste.

Ś4

1.  Zleceniodawca  jest  uprawniony  do:

1)  ewaluacji  usług  przewodnickich  świadczonych  przez  Zleceniobiorcę  w każdym  momencie

obowiązywania  umowy;

2)  weryfikacji  treści  przekazywanych  przez  Zleceniobiorcę  podczas  oprowadzań;

3)  uczestniczenia  w oprowadzaniach  zleconych  Zleceniobiorcy

- na zasadach  określonych  w Regulaminie  nadawania  uprawień  i współpracy  przewodników

certyfikowanych  z Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.

2. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  przekazywania  Zleceniobiorcy  wszelkich

informacji  mających  znaczenie  dla wykonania  zlecenia.

3. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  zawiadamiania  Zleceniobiorcy  o każdej

zmianie  Regulaminem  nadawania  uprawień  iwspółpracy  przewodników  certyfikowanych

zMuzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  oraz  Regulaminem  sprzedaży,  rezerwacji  oraz

zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.

i5

1.  Zleceniobiorca  będzie  wykonywać  zlecenie  w  okresie  od  dnia  .................,.......  do  dnia

.........,,............,  w wymiarze  nieprzekraczającym  .......  godzin  miesięcznie  i w łącznym  wymiarze

czasu  nie przekraczającym........  godzin  w okresie  obowiązywania  umowy.

2. Strony  ustalają,  że maksymalny  czas wykonania  zlecenia  przez  Zleceniobiorcę  nie przekroczy

8 godzin  dziennie.

i6

1.  Potwierdzeniem  czasu  wykonywania  zlecenia  w danym  miesiącu  kalendarzowym  będzie  pisemna

ewidencja  godzin  wykonania  zlecenia,  zwana  dalej  ewidencją,  której  wzór  stanowi  załącznik

nr 1 do umowy.

2. Dane  zawarte  w ewidencji  podlegają  kontroli  i zatwierdzeniu  przez  Zleceniodawcę  lub osobę

przez  niego  upowaŻnioną.

3. Zleceniodawca  zatwierdzi  przedłożoną  przez  Zleceniodawcę  ewidencję  w terminie  7 dni  od dnia

jej  otrzymania  lub  zgłosi  w  tym  terminie  zastrzeżenia.  Zleceniobiorca  jest zobowiązany

uwzględnić  zastrzeżenia  Zleceniodawcy  i przedłożyć  skorygowaną  ewidencję  do zatwierdzenia

przez  Zleceniodawcę.

@7

1.  Za wykonanie  zlecenia,  o którym  mowa  w F3 1 umowy  Zleceniobiorca  otrzyma  wynagrodzenie

maksymalne  nie przekraczające  kwoty  ................  zł (słownie:  ........................)  brutto  w okresie

obowiązywania  umowy.

2. Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy:

a) kwotę  60 zł brutto  (słownie:  sześćdziesiąt  złotych)  za każdą  godzinę  (60  minut)  oprowadzania

w języku  polskim;
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b) kwotę  75 brutto  (słownie:  siedemdziesiąt  pięć złotych)  za każdą  godzinę  (60 minut)

oprowadzania  w języku  obcym.

3. Stawka  obejmuje  całkowity  koszt  świadczenia  usługi  oprowadzania  oraz wszelkie  inne koszty

związane  z jej  wykonaniem.

4. W przypadku  niestawienia  się grupy  w wyznaczonym  terminie  i miejscu  bez zawiadomienia

Zleceniobiorcy  z wyprzedzeniem  co najmniej  jednego  dnia  roboczego  przed  terminem

zaplanowanego  oprowadzania,  Zleceniobiorcy  przysługuje  wynagrodzenie  za zleconą  usługę

oprowadzania  w pełnej  wysokości  lub Zleceniodawca  może zlecić  Zleceniobiorcy  w tym czasie

inną  usługę  oprowadzania  za wynagrodzeniem  określonym  w ust. 2.

5. Wynagrodzenie  będzie  płatne  miesięcznie,  w  kwocie  stanowiącej  iloczyn  liczby

przeprowadzonych  i zatwierdzonych  przez Zleceniodawcę  godzin  oprowadzania  w danym

miesiącu  oraz  stawek  określonych  w ust. 3.

6. Wynagrodzenie  miesięczne  będzie  płatne  na podstawie  zatwierdzonej  przez Zleceniodawcę

ewidencji  w terminie  czternastu  dni od daty  jej zatwierdzenia  przez Zleceniodawcę,  w kwocie

netto,  tj. po potrąceniu  przez Zleceniodawcę  należnej  zaliczki  na podatek  dochodowy  od osób

fizycznych  oraz składek  na ubezpieczenia  społeczne  i ubezpieczenie  zdrowotne  oraz wpłat  do

pracowniczego  planu  kapitałowego  zgodnie  z obowiązującymi  w tym  zakresie  przepisami.

7. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na rachunek  bankowy  Zleceniobiorcy  o numerze:

8. Terminem  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku  Zleceniodawcy.

9. Jeżeli na podstawie  oświadczenia  złożonego  przez  Zleceniobiorcę  potwierdzonego  odpowiednimi

dokumentami,  Zleceniodawca  odstąpi,  stosownie  do  obowiązujących  przepisów,  od

odprowadzenia  składki  na ubezpieczenie  społeczne  od wypłaconego  wynagrodzenia,  a następnie

takie  zaniechanie  składki  zostanie  zakwestionowane  przez  ZUS jako  nieuzasadnione,

Zleceniobiorca  zobowiązuje  się do zwrotu  na rzecz  Zleceniodawcy  równowartości  pobranej  przez

ZUS składki  wraz  z należnymi  odsetkami,  karami  i innymi  kosztami  poniesionymi  z tego  tytułu

przez  Zleceniodawcę.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wpłacić  wskazaną  w  wezwaniu

Zleceniodawcy  kwotę  w terminie  7 dni od daty wezwania  na rachunek  wskazany  w tym

wezwaniu.

i8

1.  Zleceniodawca  może odstąpić  od umowy  w trybie  natychmiastowym,  ze skutkiem  od dnia

odstąpienia,  jeżeli:

1)  Zleceniobiorca  rażąco  narusza  postanowienia  umowy;

2) Zleceniobiorca  bez uprzedniego  zawiadomienia  Zleceniodawcy  nie stawi  się  w miejscu

wykonywania  zlecenia  w ustalonym  terminie;

3) Zleceniobiorca  popełni  przestępstwo  przeciwko  Zleceniodawcy;

4)  Zleceniobiorca  narusza  postanowienia  Regulaminu  nadawania  uprawień  iwspółpracy

przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa Piłsudskiego  w Sulejówku,  Regulaminu

sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w  Sulejówku  lub

Instrukcji  Bezpieczeństwa  Pożarowego  Muzeum  Józefa Piłsudskiego  w Sulejówku,  pomimo

uprzedniego  wezwania  do zaniechania  naruszeń;;

5)  Zleceniobiorca  podczas  oprowadzania  będzie  przekazywał  treści  naruszające  dobre  imię

Muzeum  lub treści  sprzeczne  z treścią  wystawy  stałej

w  terminie  30  dni  od  powzięcia  informacji  o okolicznościach  stanowiących  podstawę

odstąpienia.

2. Zleceniobiorca  może  rozwiązać  umowę  za wypowiedzeniem,  z zachowaniem  jednomiesięcznego

okresu  wypowiedzenia,  ze skutkiem  na koniec  miesiąca  kalendarzowego.
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@g

1.  Zleceniodawca  może  żądać  od Zleceniobiorcy  zapłaty  przez  niego  na swoją  rzecz  kar umownych

w następujących  przypadkach  i wysokościach:

a)  za niestawienie  się w wyznaczonym  terminie  i miejscu  wykonania  zlecenia  bez uprzedniego

zawiadomienia  Zleceniodawcy  - w wysokości  30 brutto;

b)  za odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze Stron  z przyczyn,  za które  ponosi

odpowiedzialność  Zleceniobiorca  - w wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto

określonego.

2.  Zleceniobiorca  może  żądać  zapłaty  przez  Zleceniodawcę  na  swoją  rzecz  kary  umownej

w wysokości  IO%  wynagrodzenia  umownego  w przypadku  odstąpienia  przez  Zleceniobiorcę  od

umowy  z przyczyn  leżących  po stronie  Zleceniodawcy.

3. Łączna  wysokość  kar umownych  z różnych  tytułów  nie może  przekroczyć  IO%  wynagrodzenia

umownego  brutto.

4.  Naliczenie  kary  umownej  nie wyłącza  prawa  żadnej  ze Stron  do dochodzenia  odszkodowania  na

zasadach  ogólnych.

Ś IO

1.  W przypadku, gdy w ramach wykonywania  umowy powstanie  dzieło/  dzieła, w rozumieniu
przepisów  ustawy  z dnia  4  lutego  1994  r. o prawie  autorskim  i prawach  pokrewnych

(Dz.U. z 2019 r. poz.1231 z późn. zm.l  Zleceniobiorca,  w ramach wynagrodzenia,  o którym  mowa
w % 7 ust. 1 umowy, z chwilą  zapłaty wynagrodzenia  należnego za miesiąc,  w którym dzieło

przekazano  Zleceniodawcy,  przenosi na Zleceniodawcę  własność  egzemplarzy,  na których  dzieło/

dzieła utrwalono  oraz autorskie prawa majątkowe  do tego dzieła/ dzieł wraz z prawem do
wykonywania  zależnych  praw  autorskich  przez  Zleceniodawcę,  bez  ograniczeń  czasowych

i terytorialnych,  na następujących  polach  eksploatacji:

a) prezentacja  w ramach  organizowanych  przez  Zleceniodawcę  lub inne  podmioty  wystaw,

pokazów,  działań  promocyjnych,  itp.  (w  tym  także  o charakterze  komercyjnym);

b)  utrwalania  oraz zwielokrotniania,  wytwarzania  każdą  możliwą  techniką,  w tym  techniką

drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  techniką  cyfrową,  video,  komputerową,

wykonania  odbitek  itp.;

c) wprowadzania  do obrotu,  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na których  przedmiot

umowy  lub  jego  elementy  utrwalono,  użyczenia,  odsprzedaży;

d)  rozpowszechniania  poprzez  publiczne  udostępnienie,  w szczególności  na ogólnie  dostępnych

wystawach,  przy  prezentacji  i reklamie  w mediach,  utrwalaniu  na nośnikach  elektronicznych,

publikacji  w takich  formach  wydawniczych  jak  książki,  albumy,  broszury  a także  wystawianie,

wyświetlanie;

e)  wykonywania  lub  zlecania  innym  podmiotom  wykonywania  zależnych  praw  autorskich.

2. Zleceniodawca  ma  prawo  do  przeniesienia  nabytych  autorskich  praw  majątkowych  do

przedmiotu  umowy  na osoby  trzecie  i udzielania  im licencji  do korzystania  z utworów,  w zakresie

nabytych  praw  autorskich.

@ Il

1.  Zleceniodawca  upoważni  Zleceniobiorcę  do przetwarzania  danych  osobowych  powierzonych

w celu  realizacji  przedmiotu  umowy.

2. Z chwilą  otrzymania  upoważnienia  do przetwarzania  danych osobowych,  Zleceniobiorca  ZłOŻV

stosowne  oświadczenie  o zachowaniu  tych  danych  w poufności.

3.  Informacje  o przetwarzaniu  danych  osobowych  Zleceniobiorcy  przez  Zleceniodawcę  zawiera

Regulaminu  nadawania  uprawień  i współpracy  przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa

Piłsudskiego  w Sulejówku.
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i  12

Zleceniobiorca  nie może  posługiwać  się logotypem  Zleceniodawcy,  bez uprzedniej  pisemnej  zgody

Zleceniodawcy.

i  13

1.  Osobą  uprawnioną  do  sprawowania  nadzoru  nad prawidłowym  wykonaniem  zlecenia,  do

dokonywania  odbiorów,  zgłaszania  uwag  oraz  kontaktów  ze Zleceniobiorcą  ze strony

Zleceniodawcy  będzie  ...............................................................

2.  Wszelka  korespondencja  Stron  związana  z realizacją  przedmiotu  umowy,  dla  której  nie

zastrzeżono  w umowie  formy  pisemnej  może  być przekazywana  drogą  elektroniczną.

3.  Korespondencja  Stron  związana  z realizacją  przedmiotu  umowy  winna  być  doręczana:

a) dla Zleceniodawcy:  pisemnie  na adres  siedziby  Zleceniodawcy,  drogą  elektroniczną  na adres

e-mail:  ..........................

b)  dla Zleceniobiorcy:  pisemnie  na adres........................................;  drogą  elektroniczną  na adres

e-mail:..........................

4.  Zmiana  osób  i adresów,  o którym  mowa  w niniejszym  paragrafie  nie stanowi  zmiany  umowy

i jest  skuteczna  z chwilą  powiadomienia  drugiej  Strony  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną.

i 14

1.  W sprawach  nieuregulowanych  w umowie  stosuje  się odpowiednio  postanowienia  Regulaminu

nadawania  uprawień  i współpracy  przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa

Piłsudskiego  w Sulejówku,  Regulaminu  sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa

Piłsudskiego  w Sulejówku  oraz  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

2.  Zmiany  i uzupełnienia  niniejszej  umowy,  a także  jej  wypowiedzenie,  rozwiązanie  lub  odstąpienie

od niej  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

3.  Nie  wymaga  zmiany  umowy  zmiana  Regulaminu  nadawania  uprawień  i współpracy

przewodników  certyfikowanych  z Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku  oraz  Regulaminu

sprzedaży,  rezerwacji  oraz  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku.  Zmiany  ww.

Regulaminów  są skuteczne  z chwilą  zawiadomienia  o nich  Zleceniobiorcy  przez  Zleceniodawcę.

4.  W przypadku  sporów  związanych  z wykonaniem,  niewykonaniem  lub pozostających  w związku

z niniejszą  umową,  Strony  będą  dążyć  do ich rozstrzygnięcia  w trybie  polubownym.  W razie

braku  porozumienia,  wszelkie  spory  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby

Zleceniodawcy.

i  15

Strony  potwierdzają,  iż niniejsza  umowa  nie  jest  umową  o pracę,  co oznacza,  że Zleceniodawca  nie

gwarantuje  Zleceniobiorcy  w przyszłości  ani określonego  poziomu  zapotrzebowania  na jego  usługi

ani  określonego  poziomu  wynagrodzenia.

Ś 16

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym  egzemplarzu  dla każdej

ze Stron

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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Załącznik  nr  1 do  umowy  z dnia...................................  r.

Ewidencja  godzin  wykonania  zlecenia

w roku

imiesiąc,  rok)

I.p. Rodzaj usługi/  czynności Data/  okres  wykonania Ilość  godzin

data  i podpis  Zleceniobiorcy

Zatwierdzam  wykazane  w powyższej  ewidencji

roku  przez  Zleceniobiorcę.

godzin wykonania  zlecenia/usługi  w.................................

data  i podpis  Zleceniodawcy
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Załącznik  nr 5 do Regulaminu

Oświadczenie  o wyrażeniu  zgodny  na zamieszczenie  danych  osobowych  przewodnika

na stronie  internetowej  Muzeum  -  wzór

Ja niżej podpisana/y , zgodnie  z art.  6 ust. 1

lit. a) RODO  oświadczam,  że wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich  niżej  wymienionych  danych

osobowych  przez  Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w Sulejówku,  tj. odpowiednio:  imienia  i nazwiska,

języków  obcych,  którymi  się posługuję  świadcząc  usługi  przewodnickie  oraz  telefonu  kontaktowego

lub  adresu  e-mail  na stronie  internetowej  Muzeum:  www.muzeumpiIsudski.pl  w celu  umożliwienia

kontaktu  potencjalnego  klienta  Muzeum  z przewodnikiem.

Imię  i nazwisko

Języki  obce

Telefon  kontaktowy*

Adres  e-mail*

'  podać  przynajmniej  jeden  sposób  kontaktu

Zostałam/em  poinformowany,  iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże

niezbędne  do realizacji  celu  głównego,  a zgodę  na ich przetwarzanie  mogę  wycofać  w dowolnym

momencie,  lecz wycofanie  zgody  nie wpływa  na zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego

dokonano  na podstawie  mojej  zgody  przed  jej  wycofaniem.

, dnia

miejscowość data podpis
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Załącznik  nr  6 do  Regulaminu

Identyfikator  przewodnika  Muzeum  - wzór

il,
I
I
l.

i

i
I

i
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