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ANEKS nr 1 
do Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej  

z dnia 27.04.2012 r. (dalej: „Porozumienie”) 
 
zawarty w Krakowie dnia ________________________, pomiędzy: 

 

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecką Kliniką 
Stomatologiczną w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, wpisanym do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000006328, NIP: 6751219110, REGON: 357070478, 
reprezentowanym przez: 

a. Marka Szwarczyńskiego – Kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej,  

przy kontrasygnacie: 

b. Małgorzaty Fecicy – Głównej Księgowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

zwanym w dalszej części Aneksu „Kliniką” 
 
oraz 
 

2. Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, NIP: 
6750002236, REGON: 000287987, reprezentowanym przez: 
a. prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego – Prorektora UJ ds. Collegium Medicum  

przy kontrasygnacie: 

b. mgr Doroty Kłyś – Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum  

zwanym w dalszej części Aneksu „Uczelnią”, 
 

zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”. 

 
§ 1. 

Zmiana Porozumienia 
1. Strony postanawiają, że dotychczasowy § 1 ust. 7 Porozumienia otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
 

„7. Strony zapewniają, iż przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z projektami 
naukowymi będzie odbywać się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 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 (Dz.U. UE z 04.05.2016 r., L 119/1) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), w szczególności 
z poszanowaniem zasady, iż przetwarzanie danych o stanie zdrowia uczestników projektu naukowego 
jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na piśmie.” 
 
2. Strony postanawiają, że dotychczasowy § 3 ust. 2 Porozumienia otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
 
„2. Uczelnia zobowiąże Kierowników do dostarczenia Klinice niezbędnej dokumentacji dotyczącej 
projektu naukowego w postaci opisu badania z uwzględnieniem wykazu procedur medycznych, 
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wszelkich wymaganych prawem zezwoleń związanych z projektem, a także wypełnionego przez 
Kierownika i zaakceptowanego przez Uczelnię zweryfikowanego do wysokości przyznanych środków 
dokumentu zlecenia.  
a. Strony postanawiają, że Klinika wprowadzi a Uczelnia zobowiąże Kierowników projektów do 

przestrzegania  obowiązującej na terenie Kliniki Procedury postępowania w sprawie realizacji 
prac naukowo-badawczych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu, 
a w szczególności zapisów, o których mowa w pkt. 3.6. załącznika nr 1, dotyczących konieczności 
pozyskania zgody pacjentów na udział w badaniu oraz na przetwarzanie ich danych osobowych 
jeszcze przed rozpoczęciem procedury kwalifikacji do badania.  

b. Strony postanawiają, że Kierownicy projektów mogą przetwarzać do celów badań naukowych dane 
osobowe jedynie tych pacjentów, w wypadku których posiadają oni ich zgody oraz których listę, 
przedłożyli Klinice. Jeżeli w przypadku danego projektu naukowego prowadzący go Kierownik nie 
dopełni któregokolwiek z obowiązków opisanych w niniejszym ustępie, Klinika uprawniona jest do 
zawieszenia zgody na prowadzenie na jej terenie tego projektu naukowego do czasu wywiązania 
się przez Kierownika z ciążących na nim obowiązków. O zaistniałej sytuacji Klinika niezwłocznie 
poinformuje Kierownika oraz Uczelnię.” 

 
3. Strony postanawiają, że usuwa się dotychczasowy załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Porozumienia.  

 
4. Strony postanawiają, że do Porozumienia dodaje się § 12 o następującym brzmieniu: 
 

„§ 12 

Strony postanawiają, że do Porozumienia dodaje się Załącznik – Procedura postępowania w sprawie 
realizacji prac naukowo–badawczych prowadzonych  w  UKS w Krakowie, który jest Załącznikiem 1 do 
niniejszego aneksu. 
 
 

§ 2. 
Postanowienia końcowe 

1. W pozostałym zakresie obowiązujące dotychczas postanowienia Porozumienia pozostają bez 
zmian. 
 

2. Niniejszy Aneks i zawarte w nim zmiany wchodzą w życie z dniem jego podpisania przez Strony. 
 
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
 
_____________________________   _____________________________ 
 
W imieniu Kliniki      W imieniu Uczelni 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
 
W imieniu Kliniki      W imieniu Uczelni 

  


