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REGULAMIN	KOALICJI	AI	W	ZDROWIU	
(„REGULAMIN”)	

1. POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

1.1. Regulamin	 określa	 podstawowe	 zasady	 działania	 Koalicji	 AI	 w	 zdrowiu	 (dalej	 jako:	
„Koalicja”),	w	 tym	w	 szczególności	 zasady	 dołączania	 do	 Koalicji,	 zasady	 członkostwa	
oraz	zasady	działania	Koalicji.				

1.2. Koalicja	powstała	i	działa	jako	dobrowolne	porozumienie	tworzących	ją	członków.		

1.3. Członkowie	 Koalicji	 zobowiązują	 się	 do	 wspólnego	 działania	 zgodnie	 z	 celami	 i	
wartościami	wyrażonymi	w	manifeście	Koalicji	AI	w	zdrowiu.	Tekst	manifestu	Koalicji	
AI	w	zdrowiu	stanowi	załącznik	nr	1	do	Regulaminu.			

1.4. Działania	 Koalicji	 koordynowane	 są	 przez	 Ligię	 Kornowską,	 prowadzącą	 działalność	
gospodarczą	 pod	 firmą	 „Medexpert	 Ligia	 Kornowska”	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 ul.	
Żelazna	59	lok.	1405,	00-848	Warszawa,		wpisaną	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	
Działalności	 Gospodarczej	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 prowadzonej	 przez	 ministra	
właściwego	 do	 spraw	 gospodarki,	 posiadającą	NIP:	 5272863628,	 REGON:	 381172361	
(dalej	jako:	„Lider	Koalicji”).		

1.5. Strategicznym	 partnerem	 prawnym	 Koalicji	 i	 jednocześnie	 członkiem	 głównym	 jest	
Kancelaria	Domański	Zakrzewski	Palinka	sp.	k.		

1.6. Administratorem	 danych	 osobowych	 członków	 Koalicji,	 oraz	 osób	 działających	 w	 ich	
imieniu	 i	 na	 ich	 rzecz	 jest	 Lider	 Koalicji.	 Wzór	 klauzuli	 obowiązku	 informacyjnego	
stanowi	załącznik	nr	3	do	Regulaminu.		

1.7. Oficjalną	stroną	internetową	dedykowaną	Koalicji	jest	domena	www.aiwzdrowiu.pl.		

2. DOŁĄCZANIE	DO	KOALICJI		

2.1. Koalicja	 pozostaje	 otwarta	 na	wszystkie	 podmioty	 gotowe	 do	aktywnego	wspierania	
działań	wskazanych	w	manifeście	Koalicji	AI	w	zdrowiu.		

2.2. Do	Koalicji	mogą	przystępować	osoby	fizyczne	i	osoby	prawne,	w	szczególności		osoby	
fizyczne	posiadające	wiedzę	ekspercką	z	zakresu	ochrony	zdrowia	i	nowych	technologii,	
oraz	przedsiębiorcy	działający	na	rynku	ochrony	zdrowia	oraz	firmy	technologiczne.	

2.3. Koalicję	tworzą	członkowie	główni	oraz	członkowie	wspierający.	
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2.4. Warunkiem	 dołączenia	 do	 Koalicji	 jest	 złożenie	 oświadczenia	 woli	 o	 dołączeniu	 do	
Koalicji	ze	wskazaniem	rodzaju	członkostwa,	o	które	ubiega	się	podmiot	(załącznik	nr	
2)	 oznaczającego	 akceptację	 niniejszego	 Regulaminu	 oraz	 manifestu	 Koalicji	 AI	 w	
zdrowiu	 (załącznik	 nr	 1).	 Oświadczenie	 woli,	 o	 którym	 mowa	 w	 zdaniu	 powyżej		
powinno	 zostać	 złożone	 w	 formie	 pisemnej,	 elektronicznej	 lub	 dokumentowej	 na	
następujący	 adres	 e-mail:	 biuro@aiwzdrowiu.pl,	 przez	 osobę	 (lub	 osoby)	 należycie	
umocowane	do	reprezentacji	podmiotu	wnioskującego.		

2.5. Status	 członka	 głównego	 Koalicji	 może	 uzyskać	 podmiot,	 który	 dodatkowo	 spełnia	
jeden	z	dwóch	warunków:		

2.5.1.	adres	e-mail	członka	był	umieszczony	na	 liście	mailingowej	członków	Koalicji	na	
dzień	31.01.2021	roku,	lub		

2.5.2.	 który	 uzyskał	 rekomendację	 co	 najmniej	 2	 członków	 głównych	 Koalicji	 i	 Lidera	
Koalicji	

oraz	wskazał	 w	 oświadczeniu	 woli	 o	 dołączeniu	 rodzaj	 członkostwa,	 o	 które	 się	
ubiega	(załącznik	nr	2).	

2.6. Dołączenie	 do	 Koalicji	 następuje	 po	 uzyskaniu	 elektronicznego	 potwierdzenia	 Lidera	
Koalicji	o	przyjęciu	w	poczet	członków	Koalicji.			

2.7. Lider	 Koalicji	 może	 odmówić	 dołączenia	 wnioskodawcy	 do	 Koalicji	 w	 przypadku,	 gdy	
profil	działania	podmiotu	wnioskującego	nie	odpowiada	zakresowi	działania	Koalicji	lub	
jest	niezgodny	z	celem	Koalicji	 lub	gdy	 istnieją	uzasadnione	przesłanki	wskazujące,	 że	
uzyskanie	przez	podmiot	wnioskujący	statusu	członka	może	mieć	negatywny	wpływ	na	
reputację	Koalicji.		

2.8. Lider	 Koalicji	 odmawia	 przyznania	 statusu	 członka	 głównego	 Koalicji	 w	 przypadku	
niespełnienia	wymogów	wskazanych	w	punkcie	2.5.		

2.9. Informacja	 o	 złożeniu	 manifestu	 Koalicji	 AI	 w	 zdrowiu	 lub	 przyjęciu	 w	 poczet	
członków	Koalicji	może	zostać	podana	do	publicznej	wiadomości,	w	szczególności	na	
stronie	 internetowej	 Koalicji	 oraz	 na	 oficjalnych	 profilach	 Koalicji	 w	 mediach	
społecznościowych.		

3. ZASADY	CZŁONKOSTWA 

3.1. Członkostwo	w	Koalicji	nie	zobowiązuje	do	uiszczenia	jakichkolwiek	składek,	w	tym	w	
szczególności	składek	członkowskich.	

3.2. Każdy	 członek	 Koalicji	 może	 i	 powinien	 brać	 aktywny	 udział	 w	 spotkaniach	 i	
wydarzeniach	 organizowanych	 przez	 Koalicję	 a	 także	 prowadzonych	 przez	 nią	
przedsięwzięciach	 i	działać	na	rzecz	wsparcia	celów	Koalicji.	Członek	Koalicji	powinien	
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działać	 w	 sposób	 etyczny	 i	 transparentny	 z	 poszanowaniem	 dobrych	 obyczajów,	
przepisów	prawa,	dbając	o	dobre	imię	Koalicji	i	członków	Koalicji.		

3.3. Członek	wpierający	Koalicji	jest	uprawniony	do:	

a. posługiwania	się	publicznie	tytułem	członka	wspierającego	oraz	wykorzystywania	
oznaczeń	słowno	–	graficznych	zgodnie	z	pkt	7	Regulaminu;	

b. uzyskiwania	 informacji	 skierowanych	 do	 członków	 wspierających	 na	 osobnej	
grupie	mailingowej;	

c. formułowania	 uwag	 i	 komentarzy	 do	 stanowisk	 Koalicji	 przedstawionych	 do	
szerszych	konsultacji	przez	Lidera	Koalicji;	

d. udziału	w	wydarzeniach	i	spotkaniach	organizowanych	przez	Koalicję,	na	zasadach	
przedstawionych	przez	Lidera	Koalicji;		

e. finansowego	lub	merytorycznego	udziału	w	realizacji	Projektów	wskazanych	w	pkt	
5	 Regulaminu,	 na	 zasadach	 wskazanych	 przez	 Lidera	 Koalicji	 lub	 pomysłodawcę	
Projektu	w	porozumieniu	z	Liderem	Koalicji;	

f. udziału	 w	 grupach	 roboczych	 wskazanych	 w	 pkt	 12	 Regulaminu	 na	 zasadach	
określonych	 przez	 Lidera	 Koalicji	 lub	 pomysłodawcę	 projektu	 w	 porozumieniu	 z	
Liderem	Koalicji,	w	szczególności	w	regulaminie	grup	roboczych;	

g. podejmowania	innych	działań	wynikających	z	Regulaminu.	 

3.4. Członek	główny	Koalicji		jest	uprawniony	do:	

a. posługiwania	 się	 publicznie	 tytułem	 członka	 głównego	 oraz	 wykorzystywania	
oznaczeń	słowno	–	graficznych	zgodnie	z	pkt	7	Regulaminu;	

b. uzyskiwania	 informacji	 skierowanych	 do	 członków	 głównych	 na	 osobnej	 grupie	
mailingowej;	

c. formułowania	 uwag	 i	 komentarzy	 do	 wszystkich	 Stanowisk	 Koalicji	 oraz	
głosowanie	nad	Stanowiskami	zgodnie	z	pkt	10	Regulaminu;		

d. przedstawiania	wniosków		i	propozycji	dotyczących	działania	Koalicji;	

e. preferencyjnego	 udziału	 w	 wydarzeniach	 i	 spotkaniach,	 w	 tym	 z	 kluczowymi	
interesariuszami	Koalicji	na	zasadach	przedstawionych	przez	Lidera	Koalicji;		

f. identyfikacji	Projektów	oraz	finansowego	lub	merytorycznego	udziału	w	realizacji	
Projektów,	 o	 których	mowa	w	 pkt	 5	 Regulaminu	 na	 zasadach	wskazanych	 przez	
Lidera	Koalicji;	

g. inicjowaniu	prac	grup	roboczych	wskazanych	w	pkt	12	Regulaminu	oraz	udziału	w	
grupach	roboczych	na	zasadach	określonych	przez	Lidera	Koalicji,	w	szczególności	
w	regulaminie	grup	roboczych;	

h. podejmowania	innych	działań	wynikających	z	Regulaminu.	
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3.5. Członek	Koalicji	może	w	każdym	czasie	 zrezygnować	z	 członkostwa	poprzez	 złożenie	
oświadczenia	 o	 rezygnacj i	 z	 członkostwa	 Liderowi	 Koal ic j i	 na	 adres	
biuro@aiwzdrowiu.pl,	w	którym	powinien	wskazywać	termin	tj.	datę	dzienną	rezygnacji	
z	członkostwa	w	Koalicji.	

3.6. Lider	 Koalicji	 jest	 zobowiązany	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 rezygnacji	 członka	 Koalicji	 do	
usunięcia	wszelkich	informacji	o	członku	ze	strony	internetowej	Koalicji	oraz		oficjalnych	
profili	 Koalicji	 w	 mediach	 społecznościowych,	 chyba	 że	 usunięcie,	 w	 szczególności	 z	
powodów	natury	technicznej	nie	będzie	możliwe.	

3.7. Członek	Koalicji,	 który	naruszy	 zasady	Regulaminu,	może	 zostać	wykluczony	 z	Koalicji	
przez	Lidera	Koalicji.		

4. LIDER	KOALICJI	

4.1. Lider	 Koalicji	 jest	 zobowiązany	 wykonywać	 swoje	 obowiązki	 z	 najwyższą	 należytą	
starannością,	 z	 poszanowaniem	 wszystkich	 członków	 Koalicji	 i	 ich	 interesów,	 działać	
zgodnie	 z	 powszechnie	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa,	 promować	 etyczne	
postępowanie	wśród	członków	Koalicji,	dbając	o	dobre	imię	Koalicji	i	jej	członków.	Lider	
Koalicji	realizować	będzie,	w	szczególności	następujące	działania:		

a. propagować	cel	Koalicji	i	aktywnie	uczestniczyć	w	realizacji	tego	celu;	
b. określać	kierunki	działalności	i	rozwoju	Koalicji;	
c. proponować	inicjatywy,	które	są	zgodne	z	celem	Koalicji;	
d. negocjować,	zawierać	i	rozwiązywać	umowy	z	interesariuszami	Koalicji;	
e. stymulować	 aktywność	 Koalicji,	 w	 tym	 prowadzić	 stronę	 internetową	 Koalicji,	

organizować	 i	 przewodniczyć	 spotkaniom	 i	 posiedzeniom	 członków	 Koalicji, 
konferencjom,	oraz	sympozjom	w	imieniu	i	na	rzecz	Koalicji;	

f. zapewniać	 spójność	 działania	 Koalicji,	 w	 szczególności	 w	 związku	 z	 realizacją	
Projektów	i	wydawaniem	Stanowisk;	

g. zwoływać	posiedzenia	Koalicji;	
h. ustalać	treść	Regulaminu,	oraz	regulaminu	grup	roboczych;	
i. upowszechniać	 stosowanie	 dobrych	 praktyk	 w	 zakresie	 sztucznej	 inteligencji	 w	

sektorze	medycznym;	
j. podejmować	współpracę	z	polskimi	 i	zagranicznymi	 	 instytucjami	 i	organizacjami	

działającymi	w	zakresie	zgodnym	z	celem	Koalicji;	
k. dokonywać	weryfikacji	zgłoszeń	potencjalnych	członków	Koalicji;	
l. prowadzić	rejestr	członków	Koalicji.		

4.2. Lider	 Koalicji	 jest	 uprawniony	 do	 objęcia	 patronatem	 honorowym	 Koalicji	
określonego	przedsięwzięcia	lub	wydarzenia,	o	ile	będą	one	zgodne	z	celem		Koalicji.	
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O	 zamiarze	 objęcia	 patronatem	 Lider	 informuje	 członków	 głównych	 Koalicji	 na	 co	
najmniej	 3	 (trzy)	 dni	 przed	 datą	 objęcia	 patronatem	 wraz	 z	 uzasadnieniem.	 W	
przypadku	 zgłoszenia	w	 terminie	 3	 (trzech)	 	 dni	 sprzeciwu	 przez	 co	 najmniej	 dwóch	
członków	 głównych	 Koalicji,	 Lider	 Koalicji	 niezwłocznie	 zarządza	 głosowanie	 w	
przedmiotowej	 sprawie.	 Do	 głosowania	 o	 objęciu	 patronatem	 zapisy	 dotyczące	
przyjmowania	Stanowisk	stosuje	się	odpowiednio.	

5. REALIZACJA	PROJEKTÓW	

W	 ramach	 Koalicji	 mogą	 być	 realizowane	 przedsięwzięcia	 zgodne	 z	 celem	 Koalicji,	 ale	
wykraczające	 poza	 bieżące	 funkcjonowanie	 Koalicji	 („Projekt”).	 O	 zamiarze	 realizacji	
Projektu	 Lider	 informuje	 członków	 głównych	 na	 co	 najmniej	 7	 dni	 przed	 datą	 rozpoczęcia	
realizacji	Projektu	wraz	z	uzasadnieniem.	W	przypadku	zgłoszenia	w	terminie	7	dni	sprzeciwu	
przez	 co	 najmniej	 dwóch	 członków	 głównych	 Koalicji,	 Lider	 Koalicji	 niezwłocznie	 zarządza	
głosowanie	w	przedmiotowej	sprawie.	Do	głosowania	o	realizację	Projektu	zapisy	dotyczące	
przyjmowania	Stanowisk	stosuje	się	odpowiednio.	

6. FINASOWANIE	PROJEKTÓW	

Projekty	realizowane	przez	Koalicję	mogą	wiązać	się	ze	zbieraniem	dobrowolnych	składek	od	
członków.	 Członkom,	 którzy	 uiszczą	 składkę,	mogą	 przysługiwać	 dodatkowe	 świadczenia	 w	
ramach	Projektu.	

7. OZNACZENIA	ODRÓŻNIAJĄCE	

7.1. Członkowie	 Koalicji	 są	 uprawnieni	 do	 używania	 oznaczenia	 (słownego,	 słowno-
graficznego,	 graficznego)	 Koalicji	 wyłącznie	 w	 celu	 informowania	 o	 swojej	
przynależności	 do	 Koalicji	 oraz	 formie	 członkostwa.	 Użycie	 oznaczenia	 graficznego	
Koalicji	w	pozostałym	 zakresie	wymaga	uzyskania	 każdorazowo	 co	najmniej	w	 formie	
dokumentowej	zgody	Lidera	Koalicji.		

7.2. Lider	 Koalicji	 może	 posługiwać	 się	 oznaczeniem	 (słownym,	 słowno-graficznym,	
graficznym)	 identyfikującym	 członka	 Koalicji,	 na	 stronie	 internetowej	 Koalicji	 oraz	 na	
oficjalnych	 profilach	 Koalicji	 w	 mediach	 społecznościowych	 w	 sekcjach	 dotyczących	
członków	 Koalicji,	 chyba	 że	 członek	 przedstawi	 Liderowi	 Koalicji	 inne	 warunki	
wykorzystania	 oznaczenia.	 Użycie	 oznaczenia	 (słownego,	 słowno-graficznego,	
graficznego)	identyfikującego	członka	Koalicji	w	pozostałym	zakresie	wymaga	uzyskania	
zgody	na	zasadach	wskazanych	przez	członka.		
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8. NEWSLETTER	

8.1. Każdy	odwiedzający	domenę	www.aiwzdrowiu.pl	może	wyrazić	zgodę	na	otrzymywanie	
biuletynu	 informacyjnego	 Koalicji	 na	 podany	 adres	 poczty	 elektronicznej	
(„Newslemer”).	 Wyrażenie	 zgody	 na	 otrzymywanie	 Newslemera	 następuje	 poprzez	
zaznaczenie	 odpowiedniej	 zgody	 na	 stronie	 internetowej	 www.aiwzdrowiu.pl	 w	
formularzu	 Newslemera.	 Regulamin	 Newslemera	 dostępny	 jest	 na	 stronie	
www.aiwzdrowiu.pl.			

8.2. Otrzymywanie	Newslemera	jest	dobrowolne,	nieodpłatne	i	można	z	niego	zrezygnować	
w	dowolnym	momencie,	jest	również	niezależne	od	uzyskania	statusu	członka	Koalicji.		

9. KOMUNIKACJA	

Wszelką	 korespondencje,	 w	 tym	 wszelkie	 pytania	 dotyczące	 działalności	 Koalicji	 należy	
kierować	na	następujący	adres	e-mail:	biuro@aiwzdrowiu.pl	lub		pod	numerem	telefonu:	+48		
690	875	075.	

10. ZWOŁYWANIE	POSIEDZEŃ	I	STANOWISKA	KOALICJI		-	GŁOSOWANIE	

10.1. Koalicja	 może	 przedstawiać	 stanowiska,	 opinie,	 rekomendacje	 lub	 dobre	 praktyki	
dotyczące	 zagadnień	 związanych	 ze	 sztuczną	 inteligencją	 w	 sektorze	 medycznym	
(„Stanowiska”).	

10.2. Decyzje	co	do	kierunku	i	treści	Stanowiska:	

a) 	zapadają	na	posiedzeniach	Koalicji	zwoływanych	przez	Lidera	Koalicji	lub	

b) 	w	trybie	obiegowym	

w	 formie	 uchwały,	 w	 głosowaniu	 jawnym,	 jeżeli	 wszyscy	 członkowie	 główni	 zostali	
właściwie	 zaproszeni	 lub	poinformowani	 poprzez	wysłanie	 informacji	 na	 adres	 e-mail	
do	korespondencji.	

10.3. W	 posiedzeniach	 Koalicji	 w	 sprawie	 ustalenia	 Stanowiska	 uczestniczą	 wyłącznie	
członkowie	 główni	 Koalicji	 oraz	 Lider	 Koalicji.	 Posiedzenia	 mogą	 odbywać	 się	
stacjonarnie	lub	za	pomocą	środków	bezpośredniego	porozumiewania	się	na	odległość.		
Każdy	członek	Koalicji	oraz	Lider	Koalicji	posiada	jeden	głos.	Uchwały	zapadają	zwykłą	
większością	głosów	oddanych.	W	przypadku	równej	liczby	głosów	„za”	i	„przeciw”	przy	
podjęciu	uchwały,	przeważający	głos	należy	do	Lidera	Koalicji.		

10.4. Posiedzenia	 Koalicji	 w	 sprawie	 ustalenia	 Stanowiska	 są	 zwoływane	 w	 drodze	
uprzedniego	zawiadomienia	przesłanego	w	formie	elektronicznej	na	adres	e-mail	do	
kontaktu	 członka	 głównego	 Koalicji,	 zawierającego	 informację	 o	 dniu,	 godzinie,	
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miejscu	 (dokładny	 adres),	 porządku	 obrad,	 	 co	 najmniej	 na	 siedem	 dni	 przez	
posiedzeniem.	 W	 przypadkach	 nagłych,	 gdy	 przemawia	 za	 tym	 interes	 Koalicji	
zawiadomienie,	 o	 którym	 mowa	 w	 zdaniu	 poprzednim	 może	 zostać	 przekazane,	 z	
zachowaniem	 wymogów	 co	 do	 formy,	 co	 najmniej	 na	 jeden	 dzień	 przed	
posiedzeniem.	Przed	Posiedzeniem	Lider	Koalicji	przesyła	propozycję	Stanowiska.	

10.5. Lider	Koalicji	może	zarządzić	podjęcie	uchwał	w	trybie	obiegowym,	w	szczególności	za	
pomocą	bezpośredniego	porozumiewania	 się	 na	 odległość	 bez	 konieczności	 zwołania	
Posiedzenia,	przy	czym	postanowienia	pkt	10.3	i	10.4.	stosuje	się	odpowiednio.			

10.6. Podejmowanie	 uchwał	 za	 pomocą	 środków	 bezpośredniego	 porozumiewania	 się	 na	
odległość	następuje	stosownie	do	zarządzenia	Lidera	Koalicji:	

1. w	 trakcie	 Posiedzenia:	 z	 wykorzystaniem	 telefonu	 lub	 jakiegokolwiek	 innego	
urządzenia	 telekomunikacyjnego	 pozwalającego	 wszystkim	 członkom	 głównym	
słyszeć	się	nawzajem	lub	w	innych	sposób	przekazywać	swoje	wypowiedzi.	Brak	
uczestnictwa	członka	głównego	w	trybie	telekonferencji	uznaje	się	za	rezygnację	
z	udziału	w	głosowaniu,	lub		

2. w	 trybie	 obiegowym:	 poprzez	 rozesłanie	 na	 adres	 e-mail	 członków	 głównych	
Koalicji	 projektu	 uchwał	 oraz	 wyznaczenie	 terminu	 na	 oddanie	 głosu,	 poprzez	
przesłanie	odpowiedniej	wiadomości	e-mail	na	adres	e-mail	Lidera	Koalicji.	Nie	
oddanie	 głosu	 w	 powyższy	 sposób	 w	 terminie	 wyznaczonym	 w	 zarządzeniu	
Lidera	Koalicji	oznacza	brak	udziału	w	głosowaniu.	

10.7. Posiedzenie	 Koalicji	 w	 sprawie	 ustalenia	 Stanowiska	 oraz	 inne	 posiedzenia	 Koalicji		
mogą	się	odbyć	bez	formalnego	zwołania,	o	ile	wszyscy	członkowie	główni	Koalicji	oraz	
Lider	Koalicji	wyrażą	zgodę	na	odbycie	posiedzenia	i	na	proponowany	porządek	obrad.	

10.8. Z	 posiedzeń	 Koalicji	 sporządza	 się	 protokoły	 w	 formie	 pisemnej	 obejmujące	 treść	
podjętych	uchwał.	Protokoły	z	posiedzeń	Koalicji	przechowuje	Lider	Koalicji.	

10.9. Posiedzenia	 Koalicji	 w	 sprawie	 ustalenia	 Stanowiska	 oraz	 w	 innych	 sprawach	 są	
zwoływane	przez	Lidera	Koalicji	w	miarę	bieżących	potrzeb	wynikających	z	działalności	
Koalicji.	

11. REPREZENTACJA	KOALICJI	

11.1. Do	składania	oświadczeń	w	imieniu	Koalicji	i	do	reprezentowania	Koalicji	uprawniony	
jest	Lider	Koalicji.	

11.2. Lider	Koalicji	może	umocować	do	reprezentacji	Koalicji	 	jednego	z	członków	Koalicji	lub	
osobę	 trzecią.	 	 Umocowanie	 do	 reprezentacji	 Koalicji	 wymaga	 udzielenia	
pełnomocnictwa	w	formie	pisemnej.	
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12. GRUPY	ROBOCZE	

12.1. W	 zależności	 od	 potrzeb,	 Lider	 Koalicji,	 	 z	 własnej	 inicjatywy	 lub	 z	 inicjatywy	 co	
najmniej	 3	 członków	 głównych	 Koalicji,	 może	 zdecydować	 o	 powołaniu	 grup	
roboczych	 w	 celu	 realizacji	 określonych	 projektów	 lub	 zadań,	 istotnych	 z	 punktu	
widzenia	celów	Koalicji	i	środków	ich	realizacji.	

12.2. Lider	 Koalicji	 koordynuje	 pracę	 grup	 roboczych	 oraz	może	 ustanowić	 regulamin	 grup	
roboczych	w	porozumieniu	z	pomysłodawcami	grup	roboczych.	

13. POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

13.1. Lider	 Koalicji	 w	 przypadku	 zmiany	 Regulaminu	 przesyła	 jego	 nową	 wersję	 na	 co	
najmniej	 14	 dni	 przed	 rozpoczęciem	 obowiązywania	 na	 adres	 e-mail	 członków	
wskazany	 do	 kontaktu	 wraz	 z	 uzasadnieniem	 wprowadzanych	 zmian.	 W	 przypadku	
zgłoszenia	 w	 terminie	 7	 dni	 sprzeciwu	 przez	 co	 najmniej	 dwóch	 członków	 głównych	
Koalicji,	Lider	Koalicji	niezwłocznie	zarządza	głosowanie	w	przedmiotowej	sprawie.	Do	
głosowania	o	zmianę	Regulaminu	zapisy	dotyczące	przyjmowania	Stanowisk	stosuje	się	
odpowiednio.	

13.2. W	 przypadku	 braku	 akceptacji	 zmienionego	 Regulaminu,	 członek	 Koalicji	 może	
zrezygnować	 z	 swojego	 członkostwa	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym,	 przesyłając	
stosowną	informacją	na	adres	e-mail	biuro@aiwzdrowiu.pl.		

13.3. W	przypadku	gdy	zmiany	Regulaminu	mają	charakter	techniczny	lub	redakcyjny,	nie	jest	
konieczne	 zachowanie	 minimalnego	 okresu	 14	 dni,	 o	 którym	 mowa	 w	 ustępie	
poprzednim.		

13.4. Integralną	częścią	Regulaminu	są	Załączniki.	

Koalicja	AI	w	zdrowiu	
Lider:	Ligia	Kornowska	
tel:	+48	690	875	075	
email:	biuro@aiwzdrowiu.pl	
www.aiwzdrowiu.pl	

mailto:biuro@aiwzdrowiu.pl
mailto:biuro@aiwzdrowiu.pl


Załącznik	nr		1	-	Manifest	Koalicji	AI	w	zdrowiu 
	 	 	 	 	 	 	

„Sztuczna	inteligencja	powinna	działać	na	rzecz	ludzi	i	społeczeństwa.” 	1

MANIFEST	KOALICJI	AI	W	ZDROWIU	

My,	niżej	podpisani	sygnatariusze	niniejszego	Manifestu	

UZNAJĄC	rozwiązania	oparte	o	sztuczną	inteligencję	za	jeden	z	największych	przełomów	
technologicznych	naszych	czasów ;	2

ROZPOZNAJĄC	wagę	korzyści	związanych	z	właściwym	wykorzystaniem	sztucznej	inteligencji		
w	ochronie	zdrowia ;		3

OBSERWUJĄC	rosnący	wpływ	sztucznej	inteligencji	na	sektor	ochrony	zdrowia;	

ZWRACAJĄC	uwagę	na	istniejące	w	tym	zakresie	bariery	rozwoju,	które	mają	różny	charakter,	m.in.	
świadomościowy,	finansowy,	prawny;	

MAJĄC	wiedzę,	umiejętności	i	doświadczenie	w	zakresie	rozwiązań	AI;		

CHCĄC	uczestniczyć	w	kształtowaniu	i	realizacji	strategii	rozwoju	AI	w	sektorze	ochrony	zdrowia;		

PRAGNĄC	by	Koalicja	była	efektywnym	narzędziem	strategii	rozwoju	AI	w	sektorze	ochrony	zdrowia;	

Deklarujemy,	co	następuje:	
(1) pragniemy	 stworzyć	 wspólną	 reprezentację	 interesariuszy	 uczestniczących	 w	 systemie	

ochrony	 zdrowia,	 która	 będzie	 partnerem	 dla	 podmiotów	 publicznych	 i	 innych	 podmiotów	
istotnych	z	punktu	widzenia	rozwoju	i	wdrożenia	sztucznej	inteligencji	w	zdrowiu;	

(2) chcemy	wspierać	 rozwój	 narzędzi	 sztucznej	 inteligencji	w	 systemie	 ochrony	 zdrowia	w	 celu	
pełnego	wykorzystania	ich	potencjału	jako	sposobu	na	poprawę	efektywności,	jakości		
i	 dostępności	 świadczeń	 opieki	 zdrowotnej	 oraz	 funkcjonowania	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	
przy	jednoczesnym	pełnym	poszanowaniu	praw	pacjenta	oraz	zasad	wykonywania	zawodów	
medycznych;	

	 Komunikat	 Komisji	 Europejskiej	 „Biała	 Księga	 w	 sprawie	 sztucznej	 inteligencji	 -	 Europejskie	 podejście	 do	1

doskonałości	i	zaufania”	COM(2020)	65	final	z	dnia	19	lutego	2020	r.

	Komunikat	Komisji	z	dnia	25	kwietnia	2018	„Sztuczna	Inteligencja	dla	Europy”,	COM(2018)	237	final.2

	Komunikat	Komisji	do	Parlamentu	Europejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-Społecznego	 I	3

Komitetu	 Regionów	 w	 sprawie	 umożliwienia	 transformacji	 cyfrowej	 opieki	 zdrowotnej	 i	 społecznej	 na	
jednolitym	 rynku	 cyfrowym;	 wzmacniania	 pozycji	 obywateli	 i	 budowania	 zdrowszego	 społeczeństwa,		
COM(2018)	233	final.
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(3) planujemy	 podejmować	 inicjatywy	 legislacyjne,	 edukacyjne,	 promocyjne	 oraz	
samoregulacyjne	 w	 celu	 popularyzacji	 idei	 sztucznej	 inteligencji	 oraz	 uświadomienia	
interesariuszom	potencjału	narzędzi	AI	dla	polskiego	systemu	ochrony	zdrowia;	

(4) wierzymy,	 że	 partnerski,	 zinstytucjonalizowany	 i	 merytoryczny	 dialog	 uczestników	 systemu	
ochrony	zdrowia	jest	kluczowy	do	wdrożenia	rozwiązań	AI	w	ochronie	zdrowia.	

KIM	JESTEŚMY?	

W	skład	Koalicji	AI	w	Zdrowiu	wchodzą	różne	podmioty,	w	tym	firmy	technologiczne,	farmaceutyczne	
oraz	 oferujące	 usługi	 z	 zakresu	 opieki	 medycznej	 o	 zasięgu	 lokalnym	 i	 globalny.	 Łączy	 nas	
zainteresowanie	rozwojem	potencjału	AI	w	polskim	systemie	ochrony	zdrowia.	Wykorzystujemy	oraz	
prowadzimy	 prace	 badawczo-rozwojowe	 nad	 technologiami	 umożliwiającymi	 zastosowanie	 AI	 w	
zakresie	m.in.:	opieki	medycznej,	w	tym	telemedycyny	oraz	zaawansowanej	diagnostyki,	zarządzania	
w	 ochronie	 zdrowia,	 badań	 klinicznych,	 dystrybucji	 produktów	 leczniczych.	 Tworzymy	 produkty	
(produkty	lecznicze	i	wyroby	medyczne)	korzystające	z	tych	technologii.	

NASZE	WARTOŚCI	

▪ Jakość	 –	 rozwiązania	 AI	 w	 ochronie	 zdrowia	 powinny	 tworzyć	 nową	 jakość	 świadczeń	
zdrowotnych,	 pozwalając	 na	 efektywniejsze	 osiąganie	 celów	 systemu	 ochrony	 zdrowia,	 w	
szczególności	zwiększenie	efektywności	opieki	nad	pacjentami.	

▪ Dostępność	 –	 rozwiązania	 AI	 w	 ochronie	 zdrowia	 powinny	 być	 powszechnie	 dostępne	 dla	
pacjentów.	 Nie	 powinny	 być	 adresowane	 wyłącznie	 do	 wąskiego	 grona	 odbiorców,	 lecz	
powinny	 również	uwzględniać	aspekty	praktyczne,	w	 tym	zagadnienia	 takie	 jak	wykluczenie	
cyfrowe	i	health	literacy.	

▪ Bezpieczeństwo	–	rozwiązania	AI	w	ochronie	zdrowia	powinny	zapewniać	bezpieczeństwo	ich	
użytkownikom	oraz	profesjonalistom	medycznym,	w	tym	bezpieczeństwo	terapii.	

▪ Zaufanie	 –	 rozwiązania	 AI	 w	 ochronie	 zdrowia	 powinny	 respektować	 centralną	 rolę	
profesjonalisty	medycznego	w	opiece	nad	pacjentem	i	wzbudzać	jego	zaufanie.	Powinny	także	
respektować	prawa	pacjenta,	w	tym	prawo	do	prywatności.	

▪ Wiedza	 –	 rozwój	 rozwiązań	 AI	 w	 ochronie	 zdrowia	 pozwoli	 na	 dalsze	 udoskonalenie	
technologii	 AI	 (wiedza	 o	 AI)	 oraz	 umożliwi	 efektywne	wykorzystanie	 danych	 generowanych	
przez	system	ochrony	zdrowia	(wiedza	dzięki	AI).		

NASZE	CELE	

Cele	główne	
▪ polski	system	ochrony	zdrowia	powinien	powszechnie	i	szybko	korzystać	z	rozwiązań	AI,	

które	są	efektywne,	bezpieczne	i	skuteczne;	

▪ rozwiązania	 AI	 powinny	 uwzględniać	 kluczową	 rolę	 lekarza	 i	 pozostałego	 personelu	
medycznego	–	 rozwiązania	AI	powinny	wspierać	personel	medyczny	 i	 umożliwiać	mu	
skupienie	większej	uwagi	na	pacjencie;	
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▪ rozwiązania	AI	powinny	umożliwić	poprawienie	efektywności	systemu,	zarówno		
w	aspekcie	finansowym	(oszczędności)	jak	i	medyczno-organizacyjnym	(efektywniejsze	
wykorzystanie	godzin	pracy	personelu	medycznego);	

▪ rozwiązania	AI	powinny	zwiększyć	skuteczność	 	i	jakość	leczenia	pacjentów	i	poszerzyć	
dostęp	do	świadczeń	opieki	zdrowotnej;	

▪ polski	 system	 ochrony	 zdrowia	 powinien	 rozwijać	 się	w	 równym	 tempie	 z	 postępem	
nauki	i	techniki,	bez	opóźnień	systemowych;	

▪ na	poziomie	systemowym	rozwiązania	AI	powinny	być	skutecznie	i	sprawnie	wdrażane	
przez	interesariuszy.		

Cele	operacyjne	

▪ opracowanie	sektorowych	polityk	publicznych,	które	uwzględniają	znaczenie	AI		
w	 ochronie	 zdrowia	 i	 ich	 realizacji,	 w	 tym	 w	 szczególności	 dedykowanej	 sektorowej	
polityki	 dla	 sztucznej	 inteligencji	 w	 sektorze	 ochrony	 zdrowia	 wraz	 z	 mierzalnym	
planem	wdrożenia;	

▪ zapewnienie	 dostępności	 i	 jakości	 danych	 medycznych	 w	 celu	 świadczenia	 opieki	
medycznej	oraz	prowadzenia	badań	naukowych	 (w	tym	prac	badawczo-rozwojowych)	
poprzez	 przyjęcie	 strategicznej	 ustawy	 regulującej	 te	 kwesre	 i	 odpowiadającej	
współczesnym	wyzwaniom	i	potrzebom;	

▪ opracowanie	propozycji	narzędzi	wspierających	rozwój	sztucznej	inteligencji		
z	 uwzględnieniem	 specyfiki	 sektora	 ochrony	 zdrowia,	 w	 tym	 mechanizmów	
upowszechniania	wiedzy	w	instytucjach,	stworzenia	mierników	korzyści	z	zastosowania	
rozwiązań	AI	oraz	instrumentów	finansowych	adresowanych	do	przedsiębiorców;	

▪ współpraca	 ze	 stroną	 publiczną	 w	 ramach	 zinstytucjonalizowanej	 plasormy	 dyskusji	
mającej	na	celu	określić	działania	edukacyjne,	techniczne,	organizacyjne	i	regulacyjne,	
których	celem	będzie	maksymalizacja	korzyści	wynikających	z	wdrożenia	rozwiązań	AI		
w	sektorze	ochrony	zdrowia.	

BARIERY	ROZWOJU	AI	W	OCHRONIE	ZDROWIA	

By	 osiągnąć	 opisane	 powyżej	 cele,	 jako	 pierwszy	 krok	 konieczne	 jest	 przełamanie	 istniejących	 dziś	
podstawowych	barier	rozwoju.	

Podstawową	barierą	jest	obecnie	niska	jakość	i	bariery	w	dostępie	do	danych	medycznych.	System	
prawny	powinien	zapewniać	możliwość	 łatwego	 i	 sprawnego	dostępu	do	danych,	który	następować	
będzie	 za	 świadomą	zgodą	osoby,	 której	dane	dotyczą,	 lub	w	sposób	nienaruszający	praw	pacjenta	
(np.	dostęp	do	danych	anonimowych).	Obecne	regulacje	są	w	tym	zakresie	niespójne,	niejasne,	nie	
zapewniają	 też	 jakości	 danych,	 w	 szczególności	 danych	 gromadzonych	 w	 rejestrach	 medycznych.	
Liczne	 wątpliwości	 prawne	 budzi	 dopuszczalność	 dalszego	 przetwarzania	 danych	 medycznych	 bez	
zgody	 podmiotu	 danych	 osobowych.	 Wątpliwości	 te	 wiążą	 się	 m.in.	 z	 brakiem	 krajowych	 ram	
prawnych	w	tym	zakresie.	Idea	dawstwa	danych	nie	jest	promowana.	
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Innymi	barierami	są:	
▪ Świadomość	 –	 Obecnie	 poziom	 wiedzy	 na	 temat	 możliwych	 rozwiązań	

technologicznych	z	zakresu	AI	jest	niski.	Optymalne	wykorzystanie	potencjału	sztucznej	
inteligencji		
w	sektorze	medycznym	i	farmaceutycznym	wymagać	będzie	podnoszenia	świadomości	
i	 zaangażowania	 różnych	 interesariuszy	 systemu	ochrony	 zdrowia,	w	 tym:	 pacjentów,	
pracowników	 medycznych,	 świadczeniodawców,	 naukowców,	 uczelni	 wyższych,	 firm	
farmaceutycznych	i	zajmujących	się	wyrobami	medycznymi	oraz	strony	publicznej;	

▪ Finansowanie	–	Obecne	mechanizmy	finansowania	ze	środków	publicznych	rozwoju		
i	wykorzystania	 algorytmów	AI	w	ochronie	 zdrowia	 są	niewystarczające.	 Partycypacja	
sektora	 publicznego	 w	 formie	 przekazania	 środków	 lub	 ograniczenia	 niektórych	
ciężarów	 (np.	 podatki)	 w	 określonej	 prawem	 formule	 przyczyniłaby	 się	 do	 rozwoju	
narzędzi	AI	dla	systemu	ochrony	zdrowia;	

▪ Prawo	 –	 Obecnie	 brak	 jest	 regulacji	 prawnych	 dotyczących	 sztucznej	 inteligencji.	
Pożądane	jest	także	stworzenie	ram	prawnych	do	opracowania	polityki	rozwoju	AI	oraz	
narzędzi	umożliwiających	mierzenie	korzyści	z	wdrożenia	rozwiązań	AI.	
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Załącznik	nr	2		-	Wzór	oświadczenia	woli	o	dołączeniu	do	Koalicji	AI 
_______________,	dnia		________ r.	

OŚWIADCZENIE	WOLI	O	DOŁĄCZENIU	DO	KOALICJI	AI	W	ZDROWIU	

Działając	 w	 imieniu	 i	 na	 rzecz	 _______________________________	 	 (dalej:	 „członek	 Koalicji”)	 z	
siedzibą	w	 	 ______,	 niniejszym	 deklaruje	 wolę	 dołączenia	 do	 Koalicji	 AI	 w	 zdrowiu	w	 charakterze	
członka	głównego/wspierającego*	(niepotrzebne	skreślić).		Popieram	tym	samym		Manifest	Koalicji	AI	
w	 Zdrowiu,	 ponadto	 oświadczam,	 że	 zapoznałam/em	 się	 z	 Regulaminem	 Koalicji	 AI	 w	 zdrowiu	 i	 w	
pełni	akceptuję	jego	postanowienia.	

Oświadczam,	 że	 osobą/osobami	 do	 kontaktu	 reprezentującą/reprezentującymi	 członka	 Koalicji	 w	
ramach	prac	Koalicji	będzie/będą:	

_____________________,	adres	e-mail:	________________________	

_____________________,	adres	e-mail:	________________________	

_____________________,	adres	e-mail:	________________________	

Oświadczam	również,	że:	

a) dane	kontaktowe	osób	reprezentujących	członka	Koalicji	będą	na	bieżąco	aktualizowane;	

b) osoby	do	kontaktu	zapoznały	się	z	obowiązkiem	informacyjnym	wskazanym	w	załączniku	3	do	
Regulaminu	Koalicji.		

_____________ 
[imię	i	nazwisko,	instytucja]	

Koalicja	AI	w	zdrowiu	
Lider:	Ligia	Kornowska	
tel:	+48	690	875	075	
email:	biuro@aiwzdrowiu.pl	
www.aiwzdrowiu.pl	
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Załącznik	nr		3	–	Obowiązek	informacyjny		

1. Administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	jest	Ligia	Kornowska,	prowadząca	działalność	
gospodarczą	 pod	firmą	 „MEDEXPERT	 LIGIA	 KORNOWSKA-NAJBUK”	 z	 siedzibą	w	Warszawie,	
ul.	Żelazna	59	 lok.	1405,	00-848	Warszawa,	 	wpisana	do	Centralnej	Ewidencji	 i	 Informacji	o	
Działalności	 Gospodarczej	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 prowadzonej	 przez	ministra	właściwego	
do	 spraw	 gospodarki,	 posiadająca	 NIP:	 5272863628,	 REGON:	 381172361	 (dalej:	
Administrator	danych)	

2. Może	Pani/Pan	skontaktować	się	z	nami	poprzez	adres	e-mail:	biuro@aiwzdrowiu.pl	lub		pod	
numerem	telefonu:	+48		690	875	075.	

3. Pani/Pana	 dane	 osobowe	 są	 przetwarzane	 przez	 Administratora	 danych,	 w	 związku	 z	 wolą	
dołączenia	do	Koalicji	AI	w	zdrowiu,	której	Liderem	jest	Administrator	danych.	

4. Podanie	danych	jest	dobrowolne,	 jednak	 ich	nieudostępnienie	uniemożliwi	udział	w	ramach	
Koalicji	AI	w	zdrowiu.		

5. Zakres	Pani/Pana	danych	osobowych	przetwarzanych	przez	Administratora	obejmuje:	 imię	 i	
nazwisko,	 adres	 poczty	 elektronicznej,	 nazwę	 piastowanego	 stanowiska	 lub	 funkcji,	
doświadczenie	 zawodowe	 relewantne	 z	 punktu	 widzenia	 realizacji	 celów	 Koalicji	 AI	 w	
Zdrowiu.	

6. Pani/Pana	 dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	 w	 celu	 wykonania	 umowy	 jeśli	 jest	 Pa/Pani	
członkiem	Koalicji	AI	w	Zdrowiu,	którą	stanowi	Regulamin	koalicji	AI	w	Zdrowiu	(art.	6	ust.	1	
lit.	b	RODO);	

7. W	 przypadku,	 gdy	 jest	 Pan/Pani	 reprezentantem/reprezentantką	 członka	 Koalicji	 AI	 w	
zdrowiu,	odstawą	prawną	przetwarzania	jest	uzasadniony	interes	Administratora	danych	(art.	
6	 ust.	 1	 lit.	 f	 RODO)	 -	 prawnie	 uzasadniony	 interes	 polegający	 na	 umożliwieniu	
Administratorowi	 sprawnego	 bieżącego	 wykonywania	 umowy	 na	 działanie	 Koalicji	 AI	 w	
zdrowiu,	 a	 Administrator	 danych	 otrzymał	 od	 podmiotu,	 który	 jest	 przez	 Pana/Panią	
reprezentowany.		

8. Pani/Pana	dane	osobowe	mogą	być	przekazywane	dostawcom	systemów	 informatycznych	 i	
usług	 IT,	 podmiotom	 świadczącym	 na	 rzecz	 Administratora	 usługi	 niezbędne	 do	wykonania	
umowy	 na	 działanie	 Koalicji	 AI	 w	 zdrowiu	 zgodnie	 z	 Regulaminem	 (np.	 zewnętrzni	
konsultanci,	zewnętrzy	księgowy).	

9. Pani/Pana	 dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	 przez	 okres	 działania	w	 ramach	 Koalicji	 AI	 w	
Zdrowiu,	okres	ten	może	zostać	przedłużony	o	czas	niezbędny	do	ustalania,	dochodzenia	lub	
obrony	przed	roszczeniami	związanymi	z	umową.	

10. Przysługuje	 Pani/Panu	 prawo	 dostępu	 do	 Pani/Pana	 danych	 oraz	 prawo	 żądania	 ich	
sprostowania,	 ich	 usunięcia	 lub	 ograniczenia	 ich	 przetwarzania,	 prawo	 do	 wniesienia	
sprzeciwu	wobec	przetwarzania,	a	także	prawo	do	przenoszenia	danych.	

11. Przysługuje	Pani/Panu	także	prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego	zajmującego	się	
ochroną	danych	osobowych	w	państwie	członkowskim	Pani/Pana	zwykłego	pobytu,	miejsca	
pracy	lub	miejsca	popełnienia	domniemanego	naruszenia.	

Koalicja	AI	w	zdrowiu	
Lider:	Ligia	Kornowska	
tel:	+48	690	875	075	
email:	biuro@aiwzdrowiu.pl	
www.aiwzdrowiu.pl	
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12. Pana/Pani	dane	nie	będą	przekazywane	do	państwa	trzeciego.	

Koalicja	AI	w	zdrowiu	
Lider:	Ligia	Kornowska	
tel:	+48	690	875	075	
email:	biuro@aiwzdrowiu.pl	
www.aiwzdrowiu.pl	

mailto:biuro@aiwzdrowiu.pl

	postanowienia ogólne
	Regulamin określa podstawowe zasady działania Koalicji AI w zdrowiu (dalej jako: „Koalicja”), w tym w szczególności zasady dołączania do Koalicji, zasady członkostwa oraz zasady działania Koalicji.
	Koalicja powstała i działa jako dobrowolne porozumienie tworzących ją członków.
	Członkowie Koalicji zobowiązują się do wspólnego działania zgodnie z celami i wartościami wyrażonymi w manifeście Koalicji AI w zdrowiu. Tekst manifestu Koalicji AI w zdrowiu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
	Działania Koalicji koordynowane są przez Ligię Kornowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Medexpert Ligia Kornowska” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 lok. 1405, 00-848 Warszawa,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą NIP: 5272863628, REGON: 381172361 (dalej jako: „Lider Koalicji”).
	Strategicznym partnerem prawnym Koalicji i jednocześnie członkiem głównym jest Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
	Administratorem danych osobowych członków Koalicji, oraz osób działających w ich imieniu i na ich rzecz jest Lider Koalicji. Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
	Oficjalną stroną internetową dedykowaną Koalicji jest domena www.aiwzdrowiu.pl.

	dołączanie do koalicji
	Koalicja pozostaje otwarta na wszystkie podmioty gotowe do aktywnego wspierania działań wskazanych w manifeście Koalicji AI w zdrowiu.
	Do Koalicji mogą przystępować osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności  osoby fizyczne posiadające wiedzę ekspercką z zakresu ochrony zdrowia i nowych technologii, oraz przedsiębiorcy działający na rynku ochrony zdrowia oraz firmy technologiczne.
	Koalicję tworzą członkowie główni oraz członkowie wspierający.
	Warunkiem dołączenia do Koalicji jest złożenie oświadczenia woli o dołączeniu do Koalicji ze wskazaniem rodzaju członkostwa, o które ubiega się podmiot (załącznik nr 2) oznaczającego akceptację niniejszego Regulaminu oraz manifestu Koalicji AI w zdrowiu (załącznik nr 1). Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu powyżej  powinno zostać złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na następujący adres e-mail: biuro@aiwzdrowiu.pl, przez osobę (lub osoby) należycie umocowane do reprezentacji podmiotu wnioskującego.
	Status członka głównego Koalicji może uzyskać podmiot, który dodatkowo spełnia jeden z dwóch warunków:
	adres e-mail członka był umieszczony na liście mailingowej członków Koalicji na dzień 31.01.2021 roku, lub
	który uzyskał rekomendację co najmniej 2 członków głównych Koalicji i Lidera Koalicji
	oraz wskazał w oświadczeniu woli o dołączeniu rodzaj członkostwa, o które się ubiega (załącznik nr 2).
	Dołączenie do Koalicji następuje po uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia Lidera Koalicji o przyjęciu w poczet członków Koalicji.
	Lider Koalicji może odmówić dołączenia wnioskodawcy do Koalicji w przypadku, gdy profil działania podmiotu wnioskującego nie odpowiada zakresowi działania Koalicji lub jest niezgodny z celem Koalicji lub gdy istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące, że uzyskanie przez podmiot wnioskujący statusu członka może mieć negatywny wpływ na reputację Koalicji.
	Lider Koalicji odmawia przyznania statusu członka głównego Koalicji w przypadku niespełnienia wymogów wskazanych w punkcie 2.5.
	Informacja o złożeniu manifestu Koalicji AI w zdrowiu lub przyjęciu w poczet członków Koalicji może zostać podana do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej Koalicji oraz na oficjalnych profilach Koalicji w mediach społecznościowych.

	Zasady członkostwa
	Członkostwo w Koalicji nie zobowiązuje do uiszczenia jakichkolwiek składek, w tym w szczególności składek członkowskich.
	Każdy członek Koalicji może i powinien brać aktywny udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Koalicję a także prowadzonych przez nią przedsięwzięciach i działać na rzecz wsparcia celów Koalicji. Członek Koalicji powinien działać w sposób etyczny i transparentny z poszanowaniem dobrych obyczajów, przepisów prawa, dbając o dobre imię Koalicji i członków Koalicji.
	Członek wpierający Koalicji jest uprawniony do:
	posługiwania się publicznie tytułem członka wspierającego oraz wykorzystywania oznaczeń słowno – graficznych zgodnie z pkt 7 Regulaminu;
	uzyskiwania informacji skierowanych do członków wspierających na osobnej grupie mailingowej;
	Członek główny Koalicji  jest uprawniony do:
	posługiwania się publicznie tytułem członka głównego oraz wykorzystywania oznaczeń słowno – graficznych zgodnie z pkt 7 Regulaminu;
	uzyskiwania informacji skierowanych do członków głównych na osobnej grupie mailingowej;
	formułowania uwag i komentarzy do wszystkich Stanowisk Koalicji oraz głosowanie nad Stanowiskami zgodnie z pkt 10 Regulaminu;
	przedstawiania wniosków  i propozycji dotyczących działania Koalicji;
	preferencyjnego udziału w wydarzeniach i spotkaniach, w tym z kluczowymi interesariuszami Koalicji na zasadach przedstawionych przez Lidera Koalicji;
	identyfikacji Projektów oraz finansowego lub merytorycznego udziału w realizacji Projektów, o których mowa w pkt 5 Regulaminu na zasadach wskazanych przez Lidera Koalicji;
	inicjowaniu prac grup roboczych wskazanych w pkt 12 Regulaminu oraz udziału w grupach roboczych na zasadach określonych przez Lidera Koalicji, w szczególności w regulaminie grup roboczych;
	podejmowania innych działań wynikających z Regulaminu.
	Członek Koalicji może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa Liderowi Koalicji na adres biuro@aiwzdrowiu.pl, w którym powinien wskazywać termin tj. datę dzienną rezygnacji z członkostwa w Koalicji.
	Lider Koalicji jest zobowiązany w terminie 14 dni od rezygnacji członka Koalicji do usunięcia wszelkich informacji o członku ze strony internetowej Koalicji oraz  oficjalnych profili Koalicji w mediach społecznościowych, chyba że usunięcie, w szczególności z powodów natury technicznej nie będzie możliwe.
	Członek Koalicji, który naruszy zasady Regulaminu, może zostać wykluczony z Koalicji przez Lidera Koalicji.

	Lider KOALICJI
	Lider Koalicji jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki z najwyższą należytą starannością, z poszanowaniem wszystkich członków Koalicji i ich interesów, działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, promować etyczne postępowanie wśród członków Koalicji, dbając o dobre imię Koalicji i jej członków. Lider Koalicji realizować będzie, w szczególności następujące działania:
	Lider Koalicji jest uprawniony do objęcia patronatem honorowym Koalicji określonego przedsięwzięcia lub wydarzenia, o ile będą one zgodne z celem  Koalicji. O zamiarze objęcia patronatem Lider informuje członków głównych Koalicji na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą objęcia patronatem wraz z uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia w terminie 3 (trzech)  dni sprzeciwu przez co najmniej dwóch członków głównych Koalicji, Lider Koalicji niezwłocznie zarządza głosowanie w przedmiotowej sprawie. Do głosowania o objęciu patronatem zapisy dotyczące przyjmowania Stanowisk stosuje się odpowiednio.

	REALIZACJA PROJEKTÓW
	W ramach Koalicji mogą być realizowane przedsięwzięcia zgodne z celem Koalicji, ale wykraczające poza bieżące funkcjonowanie Koalicji („Projekt”). O zamiarze realizacji Projektu Lider informuje członków głównych na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji Projektu wraz z uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu przez co najmniej dwóch członków głównych Koalicji, Lider Koalicji niezwłocznie zarządza głosowanie w przedmiotowej sprawie. Do głosowania o realizację Projektu zapisy dotyczące przyjmowania Stanowisk stosuje się odpowiednio.

	FINASOWANIE PROJEKTÓW
	OZNACZENIA ODRÓŻNIAJĄCE
	Członkowie Koalicji są uprawnieni do używania oznaczenia (słownego, słowno-graficznego, graficznego) Koalicji wyłącznie w celu informowania o swojej przynależności do Koalicji oraz formie członkostwa. Użycie oznaczenia graficznego Koalicji w pozostałym zakresie wymaga uzyskania każdorazowo co najmniej w formie dokumentowej zgody Lidera Koalicji.
	Lider Koalicji może posługiwać się oznaczeniem (słownym, słowno-graficznym, graficznym) identyfikującym członka Koalicji, na stronie internetowej Koalicji oraz na oficjalnych profilach Koalicji w mediach społecznościowych w sekcjach dotyczących członków Koalicji, chyba że członek przedstawi Liderowi Koalicji inne warunki wykorzystania oznaczenia. Użycie oznaczenia (słownego, słowno-graficznego, graficznego) identyfikującego członka Koalicji w pozostałym zakresie wymaga uzyskania zgody na zasadach wskazanych przez członka.

	Newsletter
	Każdy odwiedzający domenę www.aiwzdrowiu.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Koalicji na podany adres poczty elektronicznej („Newsletter”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody na stronie internetowej www.aiwzdrowiu.pl w formularzu Newslettera. Regulamin Newslettera dostępny jest na stronie www.aiwzdrowiu.pl.
	Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne, nieodpłatne i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie, jest również niezależne od uzyskania statusu członka Koalicji.

	KOMUNIKACJA
	zwoływanie posiedzeń i stanowiska koalicji  - GŁOSOWANIE
	Koalicja może przedstawiać stanowiska, opinie, rekomendacje lub dobre praktyki dotyczące zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w sektorze medycznym („Stanowiska”).
	Decyzje co do kierunku i treści Stanowiska:
	zapadają na posiedzeniach Koalicji zwoływanych przez Lidera Koalicji lub
	w trybie obiegowym
	w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, jeżeli wszyscy członkowie główni zostali właściwie zaproszeni lub poinformowani poprzez wysłanie informacji na adres e-mail do korespondencji.
	W posiedzeniach Koalicji w sprawie ustalenia Stanowiska uczestniczą wyłącznie członkowie główni Koalicji oraz Lider Koalicji. Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  Każdy członek Koalicji oraz Lider Koalicji posiada jeden głos. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przy podjęciu uchwały, przeważający głos należy do Lidera Koalicji.
	Posiedzenia Koalicji w sprawie ustalenia Stanowiska są zwoływane w drodze uprzedniego zawiadomienia przesłanego w formie elektronicznej na adres e-mail do kontaktu członka głównego Koalicji, zawierającego informację o dniu, godzinie, miejscu (dokładny adres), porządku obrad,  co najmniej na siedem dni przez posiedzeniem. W przypadkach nagłych, gdy przemawia za tym interes Koalicji zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przekazane, z zachowaniem wymogów co do formy, co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem. Przed Posiedzeniem Lider Koalicji przesyła propozycję Stanowiska.
	Lider Koalicji może zarządzić podjęcie uchwał w trybie obiegowym, w szczególności za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zwołania Posiedzenia, przy czym postanowienia pkt 10.3 i 10.4. stosuje się odpowiednio.
	Podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje stosownie do zarządzenia Lidera Koalicji:
	Posiedzenie Koalicji w sprawie ustalenia Stanowiska oraz inne posiedzenia Koalicji  mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie główni Koalicji oraz Lider Koalicji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
	Z posiedzeń Koalicji sporządza się protokoły w formie pisemnej obejmujące treść podjętych uchwał. Protokoły z posiedzeń Koalicji przechowuje Lider Koalicji.
	Posiedzenia Koalicji w sprawie ustalenia Stanowiska oraz w innych sprawach są zwoływane przez Lidera Koalicji w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Koalicji.

	REPREZENTACJA koalicji
	Do składania oświadczeń w imieniu Koalicji i do reprezentowania Koalicji uprawniony jest Lider Koalicji.
	Lider Koalicji może umocować do reprezentacji Koalicji  jednego z członków Koalicji lub osobę trzecią.  Umocowanie do reprezentacji Koalicji wymaga udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.

	GRUPY ROBOCZE
	W zależności od potrzeb, Lider Koalicji,  z własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej 3 członków głównych Koalicji, może zdecydować o powołaniu grup roboczych w celu realizacji określonych projektów lub zadań, istotnych z punktu widzenia celów Koalicji i środków ich realizacji.
	Lider Koalicji koordynuje pracę grup roboczych oraz może ustanowić regulamin grup roboczych w porozumieniu z pomysłodawcami grup roboczych.

	postanowienia końcowe
	Lider Koalicji w przypadku zmiany Regulaminu przesyła jego nową wersję na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania na adres e-mail członków wskazany do kontaktu wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian. W przypadku zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu przez co najmniej dwóch członków głównych Koalicji, Lider Koalicji niezwłocznie zarządza głosowanie w przedmiotowej sprawie. Do głosowania o zmianę Regulaminu zapisy dotyczące przyjmowania Stanowisk stosuje się odpowiednio.
	W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, członek Koalicji może zrezygnować z swojego członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowną informacją na adres e-mail biuro@aiwzdrowiu.pl.
	W przypadku gdy zmiany Regulaminu mają charakter techniczny lub redakcyjny, nie jest konieczne zachowanie minimalnego okresu 14 dni, o którym mowa w ustępie poprzednim.
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	dane kontaktowe osób reprezentujących członka Koalicji będą na bieżąco aktualizowane;
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