
PO RO ZU M IENIE  
w spraw ie w spolpracy w zakresie szkolen z m edycyny taktycznej

zawarte w  dniu 9 marca 2023 r., zwane dalej „Porozum ieniem ”, pomiqdzy:

K linicznym  C entrum  M edycyny Ratunkowej і K atastrof w  Iwano-Frankow sku
z siedzib^ przy ulicy Sofiivka 39 w Iwano-Frankowsku (kod: 76000) w Ukrainie, zwanym 
dalej „K C M R iK ”, reprezentowanym przez:
Dyrektora -  M yrona Fedorowycza Matejkq:,

a

Iw ano-Frankow skim  N arodow ym  Univversytetem M edycznym  z siedzibcj przy ulicy 
Halytskiej 2 w Iwano-Frankowsku (kod: 76018) w Ukrainie, zwanym  dalej „IFN U M ” , 
reprezentowanym przez:
Rektora -  prof. dr. hab. n. med. Mykol$ Mychailowycza Rozk?, 

a

W arszaw skim  U niw ersytetem  M edycznym  z siedzib^ przy ul. Zwirki
і Wigury 61 w W arszawie (kod: 02-091), zwanym dalej , ,W UM ”, reprezentowanym przez: 
Rektora - prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga,

a

Lotniczym  Pogotow iem  R atunkow ym  z siedzibq przy ul. Ksiijzycowej 5 w Warszawie (kod: 
01-934), wpisanym do Krajowego Rejestm  S^dowego Stowarzyszen, Innych Organizacji 
Spolecznych і Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakladow Opieki 
Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Stjdowego, zwanym dalej ,,LPR”,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego -  p ro f  dr. hab. n. med. і n. o zdr. Roberta 
Gal^zkowskiego,

J
zwanych dalej l^cznie „Stronam i”, albo kazda z osobna „Strong” .

Pream bula

Biorqc pod uwag? оЬеСїц sytuacj^ w Ukrainie, istnieje potrzeba prowadzenia na jak  
najwi^ksz^ skal^ szkolen z zakresu medycyny taktycznej. W wyniku dzialan podj<?tych przez



W UM  і LPR, wyposazono K C M RiK  w niezb?dny sprz?t umozliwiajijcy realizacj? szkolen 
z zakresu ratownictwa medycznego і m edycyny taktycznej wspolnie z IFNUM.
W  zwi^zku z czym, Strony zawierajq Porozumienie okreslajsjce ram у przyszlej wspolpracy 
o nast?puj^cej tresci:

§1

1. Przedmiotem Porozumienia jest wsparcie і nadzor w zakresie przygotowania 
і utworzenia certyfikowanego osrodka szkolenia Tactical Combat Casualty Care 
(TCCC) w K C M R iK  wspolnie z IFNUM, zwanego dalej „osrodkiem ”, oraz nadzoru 
merytorycznego і wsparcia podczas prowadzonych szkolen po certyfikacji osrodka.

2. Zaklad Ratownictwa Medycznego W UM  jako certyfikowany osrodek National 
Association o f  Emergency Medical Technicians (NAEM T) podejmie dzialania majace 
na celu przygotowanie і utworzenie osrodka.

§ 2

Strony wspfilnie ustalajcg ze nadzor nad przebiegiem procesu certyfikacji osrodka pelnic b?dzie 
dr n. o zdr. Marcin Podgorski z Zakladu Ratownictwa M edycznego W UM .

§ 3

1. Maj^c na uwadze potrzeb? szkolen na odpowiednim poziomie merytorycznym, Strony 
ustalajcj, ze dyrektorem merytorycznym szkolen realizowanych w osrodku b?dzie dr n. 
o zdr. Marcin Podgorski.

2. Szkolenia w  osrodku b?dt} prowadzone talc, aby na szesciu uczestnikow szkolenia 
przypadal jeden  instmktor. W przypadkach wymagajqcych obecnosci dodatkowych 
instruktorow, nieb?d^cych pracownikami KCM RiK, IFNUM, W UM  і LPR Strony 
deklarujfj m ozliwosc delegowania do wykonywania zadan instruktora pracownikow 
spelniajqcych formalne і merytoryczne wymogi realizowanego szkolenia.

§ 4

1. Strony oswiadczaj^, ze znany jest im fakt, iz tresc Porozumienia stanowi informacj? 
publiczn^ w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do 
infonnacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), ktora podlega udost?pnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Strony wyrazajcj zgod? na udost?pnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, 
zawartych w Porozumieniu dotyczcjcych ich danych osobowych w zakresie 
obejmujcjcym imi? і nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej 
-  rowniez w eakresie finny.

3. Kazda ze Stron zobowiazuje si? do dopelnienia wszelkich staran, aby proces 
przetwarzania danych osobowych, ujawnionych w zwnjzku z reahzacjij Porozumienia 
byl prowadzony zgodnie z rozporztjdzeniem Parlamentu Europejskiego і Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwifprku



z przetwarzaniem danych osobowych і w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogolne rozporzqdzenie o ochronie 
danych), dalej „RODO", oraz opracowanymi і wdrozonymi, na uzytek wewn?trzny 
Stron, dokumentami zawicraj^cymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych 
osobowych w kazdym z podmiotow.

4. Strony oswiadczaj^, ze wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania 
Porozumienia s^ poufne і nie mogq bye bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawnione 
osoborn trzecim (tzn. osobom innym niz Strony), chyba ze obowiejzek przekazania 
takich informacji jest  konieczny dla prawidlowego wykonania Porozumienia lub 
wynika z przepisow prawa.

5. Strony sa odpowiedzialne za udost?pnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z Porozumieniem, w szczegoinosci za udost?pnienie osobom 
nieupowaznionym.

6. Obowicjzek zachowama tajemnicy b?dzie zachowany przez okres 5 lat 1 iczejc od dnia 
wygasmecia Porozumienia lub jego rozwiijzania.

7. Strony zgodnie oswiadczajeg ze spelnily wobec siebie obowiqzek informacyjny 
wynikaj^cy z art. 13 і 14 RODO. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie LPR 
www.lpr.com.pl w zakladce RODO. Przetwarzane s^ dane osobowe wylqeznie w celu 
wykonywania zadan z tytulu realizacji Porozumienia (art. 6 ust 1 lit b RODO).

§ 5

W ramach Porozumienia, Strony zobowiqzujcj si? do:
1) zapewnienia warunkow uniemozliwiajcjcych dost?p do zastrzezonycb informacji 

osobom nieupowaznionym  oraz przestrzegania zasad poufnosci przez osoby 
uczestniczcjce w pracach realizowanych w ramach Porozumienia;

2) niepodejmowania dzialan na szkod? drugiej Strony.

§ 6

1. Strony ustalajrg ze koszty wynikajrjee z realizacji Porozumienia b?d^ ponosic 
we wlasnym zakresie, chyba ze postanowicj inaczej.

2. Osobami wyznaczonymi przez Strony do kontaktow w zakresie realizacji 
Porozumienia srp
1) ze strony K C M R iK  -  dr Myron Fedorowycz Matejko
2) ze strony IFNUM  - prof. dr. hab. n. med. Mylcola Mychailowycz Rozko
3) ze strony W U M  -  dr n. o zdr. Marcin Podgorski
4) ze strony LPR -  prof. dr hab. n. med. і n. o zdr. Robert Gakjzkowski.

§7

1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem 9 marca 2023 roku.
2. Zmiana Porozumienia moze bye dokonana wyl^cznie w formie pisemnej 

pod rygorem niewaznosci.

http://www.lpr.com.pl


Rozwiazanie Porozumienia m oze bye dokonane wyl^cznie w  formie pisemnej pod 
rygorem niewaznosci, z zachowaniem m iesiecznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesi^ca kalendarzowego.
W  sprawach nieuregulowanych w  Porozumieniu maj^ zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cyw ilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z po^n. zm.). 
Porozumienie zostalo sporz^dzane w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach, po 
jednym dla kazdej ze Stron. >

WUM KCMRiK IFNUM LPR


