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Porozumienie o współpracy

. .

zawarte 2023 r. w Sopocie pomiędzy:

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź, NIP:
7272797430, zwanym w dalszej części porozumienia „Instytutem”, reprezentowanym
przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora,

a

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS:0000004213, adres: ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot,
NIP: 5850207948, zwanym w dalszej części porozumienia „Sanatorium”, reprezentowanym
przez:
- Dyrektor mgr inż. Agnieszkę Kowalczyk — kierownika samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, uprawnionego do reprezentacji Zleceniodawcy, zgodnie z informacją
odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS,

zwanymi w dalszej części porozumienia łącznie „Stronami” albo każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:

Instytut został utworzony Zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
03 września 2015 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej pod nazwą
„Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z 2015 r. poz. 56)
i jest państwową jednostką budżetową realizującą zadania na rzecz harmonijnego rozwoju
samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane
z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Do zakresu
działania Instytutu należy w szczególności:

1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu
terytorialnego i jego organów; 1



2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;

3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie,

przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych

zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji,

sympozjów, seminariów kraj owych i międzynarodowych;

4) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju

potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;

5) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

w tym Unii Europejskiej;
6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy e-administracji.

1. Sanatorium jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji Zarządzeniem Nr 9 z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie

utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie w drodze przekształcenia

Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Sopocie (Dz. Urz. MSWiA, Nr 4, poz. 26).

I) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633

z poźn. zm.), zwaną dalej „ustawą o działalności leczniczej” i przepisów wydanych na jej

podstawie,
2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późn.

zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”,

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o

świadczeniach”,
4) ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151),
zwaną dalej „ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym”,
5) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach”,

6) zarządzenie Nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia

2017 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Sopocie (Dz. Urz. MSWiA z 2017r., poz. 15, z późn. zm.). Sanatorium
jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i działa w oparciu 0:

7) inne przepisy dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Do podstawowych zadań Sanatorium należy w szczególności:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach

organizacyjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

c) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
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2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych

oraz metod leczenia;

3) organizowanie turnus ów antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych;

4) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej;

5) prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb leczniczych;

6) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt

medyczny;

7) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań

prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych

i wykonujących zawód medyczny;

9) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ~••stra

właściwego do spraw wewnętrznych;

10) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra

właściwego do spraw wewnętrznych;

11) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

12) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że

działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu

terytorialnego, w szczególności poprzez:

1) wspólną organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i spotkań

informacyjnych,

2) przygotowywanie materiałów do publikacji oraz biuletynu Instytutu,

3) udział w zespole ds. zapewnienia jakości udzielanych świadczeń w tym zdrowotnych

4) współpracę przy realizacji projektów badawczych,

5) zamieszczanie na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy, wspólnych

działaniach i podejmowanych inicjatywach.

Strony oświadczają, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnione są do

zawarcia i wykonania postanowień niniejszego porozumienia.
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Strony deklarują, że współpracę, o której mowa w niniejszym Porozumieniu, będą rozszerzać na

podstawie odrębnych umów.

1. W zakresie wskazanym w pos~a11owie1ńaLh ui~ j~z~gu puiuzuinicilia SLiuiiy odpowiadają za

działania swoich pracowników oraz innych osób działających na ich rzecz.

2. Porozumienie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych Po którejkolwiek ze Stron.
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1. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla skutecznego rozwiązania porozumienia wymaga się
złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie na piśmie.

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE)
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) (zwanego dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz.1781).

2. Strony udostępniają sobie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz
osób uczestniczących w wykonaniu Porozumienia w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź
umowy cywiirioprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowego
porozumienia o współpracy, zgodnie z art. 6 ust. I lit. b) lub f) RODO.

3. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2 informacje określone w
art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit, a) RODO zwalniają się
wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przekazywania danych
osobowych w związku z realizacją przedmiotu niniejszego Porozumienia pomiędzy Stronami
zostaną określone w odrębnej umowie lub umowach zawartej pomiędzy Stronami.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
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Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Po jednym dla każdej
ze Stron.

Dyrektor Dyre tor
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