POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu ………. 2020 r. w Warszawie
pomiędzy:
Rzecznikiem Praw Pacjenta – Panem Bartłomiejem Chmielowcem
a
Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Panem Janem Nowakiem,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Preambuła
Działając na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa określających zadania,
kompetencje, zakres działania oraz obowiązki Stron wynikające z tych przepisów, w
szczególności w zakresie podejmowania działań dla dobra obywateli, Strony zobowiązują się
do wypracowania wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na ochronę praw obywateli jako
pacjentów oraz ochronę ich danych osobowych. Wśród prowadzonych przez siebie codziennych
działań Strony znajdują wspólne cele, w których osiągnięciu może pomóc wzmocnienie
prowadzonej współpracy. Niniejsze Porozumienie jest potwierdzeniem woli podjęcia
partnerstwa przez Strony.
§ 1.
1. Celem Stron jest wzajemna pomoc w realizacji swoich ustawowych zadań.
2. Strony zobowiązują się do szerokiej współpracy w ramach przysługujących im kompetencji
oraz możliwości organizacyjnych, której zakres i przedmiot będzie ustalany odrębnie
dla poszczególnych zagadnień. W szczególności Strony zobowiązują się do:
 wzajemnego informowania się o istotnych zagadnieniach związanych z realizacją
ustawowych zadań, pozostających w obszarze wspólnego zainteresowania lub kompetencji
ustawowych;
 wzajemnego przekazywania informacji dotyczących zagrożeń i obszarów wymagających
naprawy w zakresie wspólnych działań;
 podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie upowszechniania wiedzy
z zakresu praw pacjenta oraz prawa do ochrony danych osobowych;
 współpracy w zakresie legislacji;
 popularyzacji w przestrzeni publicznej aktywności związanych ze wspólną realizacją zadań
ustawowych, w szczególności w celu podnoszenia świadomości obywateli.

§ 2.
Strony Porozumienia wyrażają wolę podjęcia współpracy w szczególności poprzez
wykorzystanie posiadanego przez siebie eksperckiego potencjału merytorycznego oraz
możliwości prawnych i organizacyjnych.
§ 3.
1. W ramach zawartego Porozumienia Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań, które mają na celu jego realizację, a także do sprawowania technicznego
i organizacyjnego nadzoru nad wspólnie wykonywanymi zadaniami.
2. W przypadku działań wiążących się z koniecznością poniesienia kosztów, Strony będą
dokonywać odrębnych czynności publicznoprawnych lub cywilnoprawnych albo czynności
faktycznych, uzgodnionych – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej (rozumianej jako
także mailem), w tym w zakresie rozliczenia i podziału kosztów związanych z realizacją tych
działań.
§ 4.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
§ 6.
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Porozumienie może zostać rozwiązane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
przez pisemne oświadczenie skierowane do drugiej Strony, bądź w każdym czasie – na mocy
porozumienia Stron.
§ 8.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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Rzecznik Praw Pacjenta
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