POROZUMIENIE
dotyczące
OPRACOWANIA STRATEGII WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH
Z ONKOLOGAMI W RAMACH PILOTAŻU KRAJOWEJ SIECI
ONKOLOGICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU
Zawarte w dniu 27 października 2020 r., pomiędzy:
Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą: pl. Hirszfelda 12, 53-413
Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000087868, REGON:
000290096, NIP: 899-22-28-100,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Naczelnego - dr hab. n. med. Adama Maciejczyka
zwanym dalej "Dolnośląskim Centrum Onkologii"
a
Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców z siedzibą we Wrocławiu
(54-153) przy ul. Dobrzańskiej 13/2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS pod nr: 0000059583, REGON: 932231666, NIP: 8971638643,
reprezentowanym przez:
Prezesa Jacka Krajewskiego
zwanym dalej "DZLR-P"
oraz
Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. n. med. Agnieszką
Mastalerz-Migas
zwaną dalej „Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej”,
zwanymi też dalej "Stronami".
POD PATRONATEM:
1. POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO z siedzibą w Warszawie (02781), przy ulicy W. K. Roentgena 5, nr KRS: 0000092357, NIP: 951-195-54-37,
reprezentowanego przez:
Przewodniczącego Zarządu Głównego - dr hab. n. med. Adama Maciejczyka i
Aleksandrę Łacko – Skarbnika Zarządu Głównego,
2. POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ, z siedzibą we
Wrocławiu (51-141), przy ulicy Syrokomli 1/202, nr KRS: 0000068080, NIP: 8951683876
reprezentowanego przez:
Prezesa Zarządu Głównego – dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas,
oraz

3. FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, z siedzibą w zielonej Górze (65-048), przy ul.
Aleja Niepodległości 16/10, nr KRS: 0000204998, NIP: 9291721156,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – dr Jacka Krajewskiego
zwani dalej „Patronami”
§1
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, DZLR-P i Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny
rodzinnej wyrażają wolę podjęcia realizacji Projektu ,,OPRACOWANIE STRATEGII
WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH Z ONKOLOGAMI W RAMACH
KONCEPCJI KRAJOWEJ SIECI ONOLOGICZNEJ NA DOLNYM ŚLASKU”.
2. Dolnośląskie Centrum Onkologii i DZLR-P może dodatkowo włączyć do tej grupy inne
podmioty, co pozwoli na rozpowszechnienie założeń profilaktyki przeciwnowotworowej,
wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób nowotworowych i zwiększy skuteczność
wykorzystania potencjalnych efektów tego Projektu.
3. O włączeniu do Projektu innych podmiotów każda ze Stron Porozumienia będzie
każdorazowo informowana.
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§2
Niniejsze porozumienie dotyczy nawiązania współpracy pomiędzy Stronami przy realizacji
Projektu.
Głównym celem Projektu jest stworzenie wspólnej strategii informacyjnej lekarzy
rodzinnych i onkologów, dotyczącej profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnozowania,
leczenia oraz kontroli pacjentów z chorobami nowotworowymi.
W ramach KONCEPCJI KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ konieczne jest
podkreślenie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Działania te pozwolą na poprawę
efektywności systemu zdrowia i jakości udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem
lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. W związku z panującą pandemią COVID-19
pozwolą one na optymalną organizację wizyt w poradniach i szpitalach onkologicznych.
W ciągu 30 dni od podpisania Porozumienia zostanie ustalony zakres zagadnień jakie będą
podejmowane w ramach współpracy, ujęty w formę projektów wraz z przedziałami
czasowymi. Harmonogram projektów będzie aktualizowany przez Strony kwartalnie.
Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
§3

Patroni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Strony Porozumienia logotypów na potrzeby
Projektu, m.in. poprzez zamieszczenie logotypów na elektronicznych i papierowych
materiałach edukacyjno-informacyjnych powstałych w ramach Projektu, oraz opublikowania
ich na materiałach elektronicznych i papierowych związanych z Projektem.
§4
Za przygotowanie i realizację Strategii odpowiada Komitet Sterujący w składzie:
1. ze strony Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO):
• dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum
Onkologii,
Kierownik
Działu
Radioterapii,
e-mail:
adam.maciejczyk@dco.com.pl
• dr n. med. Ireneusz Pawlak - Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego centrum Onkologii
ds. lecznictwa stacjonarnego, e-mail: pawlak.i@dco.com.pl/

•

Paweł Zawadzki - Pełnomocnik ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum
Onkologii, Prezes Fundacji Wspierania Onkologii Dolnośląskiej „Razem
wygramy”, e-mail: zawadzki.p@dco.com.pl/
2. ze strony ,,DZLR-P”:
• dr Jacek Krajewski – Prezes DZLR-P /e-mail: /jkrajewski52@gmail.com/
• Iwona Wójcik – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Medycyny Rodzinnej/ email: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl/
3. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. n. med. Agnieszka
Mastalerz-Migas /e-mail: agnieszka.mastalerz-migas@umed.wroc.pl
§5
1. Do bieżących kontaktów Strony wyznaczają:
• ze strony ze strony Dolnośląskiego Centrum Onkologii:
Aleksandra Sztuder / e-mail: sztuder.aleksandra@dco.com.pl/ oraz Dawid
Błaszczyk / e-mail: blaszczyk.dawid@dco.com.pl/
• ze strony „DZLR-P”:
Iwona Wójcik /e-mail: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl/
• Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej:
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas /e-mail: agnieszka.mastalerzmigas@umed.wroc.pl
2. Do bieżących kontaktów Patroni wyznaczają:
• ze strony Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:
Nikola Jennek, e-mail: nikola.jennek@pto.med.pl
• ze strony Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej:
Wojciech Malchrzak, mail: Wojciech.malchrzak@gmail.com
• ze strony Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie:
dr Jacek Krajewski –e-mail: biuro.pz@op.pl
§6
1.
2.

W celu realizacji niniejszego Projektu Strony podejmą wszelkie prawne i organizacyjne
działania niezbędne do wykonania wymienionych w nim celów i działań.
Strony deklarują, że przez cały czas obowiązywania Porozumienia będą podejmowały
wyłącznie działania w jak najlepiej pojętym interesie wspólnym, tj. w celu realizacji
Projektu, oraz powstrzymają się od wszelkich działań, które mogą utrudnić lub
uniemożliwić jego realizację.

§7
1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych, dla
którejkolwiek ze Stron i nie rodzi dla żadnej ze Stron zobowiązania do zawarcia
jakiejkolwiek umowy czy innego porozumienia.
2. Postanowienia niniejszego porozumienia nie upoważniają żadnej z jego Stron do składania
i przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń woli, czy zobowiązań oraz do zaciągania
jakichkolwiek zobowiązań w imieniu innej Strony.
3. Przystąpienie do Projektu oznacza, że Strony:
a) udzielają zezwolenia na dostęp do niezbędnych danych i informacji oraz ich
wykorzystania w zakresie realizacji Projektu, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz 1978) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych;
b) zgadzają się na otrzymywanie danych i informacji niezbędnych do realizacji
Projektu.
4. Dorobek intelektualny powstały przy realizacji Projektu oraz baza danych podlegają
ochronie prawnej.
§8
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszego Porozumienia, Strony będą
rozstrzygać w drodze negocjacji.
§ 10
Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem, w którym ostatnia ze stron
podpisze Porozumienie.
§ 11
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron i po jednym dla każdego z Patronów.
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