UMOWA
o utworzeniu Centrum Naukowego
zawarta w dniu 28 wrzesnia 2012 r. w Katowicach pomiedzy:
Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach z siedziba w Katowicach
przy ul. Bankowej 8, wpisana do rejestru Uczelni niepublicznych i zwiazków uczelni
niepublicznych pod l. p. nr 233, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
reprezentowana przez Rektora - prof. dr hab. inz. Marka Trombskiego, dalej zwana WSZOP
a
Glównym Instytutem Górnictwa z siedziba w Katowicach, Plac Gwarków 1;
o numerze KRS 0000090660;
reprezentowanym przez Naczelnego Dyrektora - prof.dr hab. inz. JózefaDubinskiego
dalej zwanym GIG
dalej lacznie zwane Stronami
o nastepujacej tresci:
§1
1. W celu wykorzystania posiadanego przez Strony potencjalu naukowo-badawczego
tworzy sie na mocy niniejszej umowy Centrum Naukowe (dalej zwane Centrum).
2. W sklad Centrum wchodzi Wydzial Nauk Technicznych WSZOP - jako jego
podstawowa jednostka organizacyjna.
3. Siedziba Centrum znajduje sie w Katowicach przy ul. Bankowej 8.
§2
1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia, wspierania i koordynowania badan naukowych w obszarze
bezpieczenstwa pracy i inzynierii srodowiskowej,
2) inicjowania i koordynowania udzialu w miedzynarodowych programach
badawczych,
3) promowania osiagniec naukowych kadry badawczej zatrudnionej przez Strony,
4) wzmacniania potencjalu zdolnosci i wiedzy inzynierskiej kadry naukowodydaktycznej WSZOP dla jego jak najlepszego wykorzystania w procesie
dydaktycznym,
5) wspóldzialania w zakresie zintegrowanego systemu ksztalcenia na poziomie
inzynierskim, magisterskim oraz studiów doktoranckich,
6) zapewniania dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizujac
miedzynarodowe programy mobilnosci naukowców oraz umozliwiajac
zwiekszenie kwalifikacji w obszarze zarzadzania wlasnoscia intelektualna
oraz komercjalizacja wyników badan,
7) pozyskiwania i obslugi miedzynarodowych projektów badawczych, wspólnych
krajowych projektów badawczych i projektów finansowanych z funduszy
europejskich,
8) budowy
sprzyjajacej
strategii oraz potencjalu w zakresie nauki, techniki
..
..
I mnowaCJI,

9) realizacji prac badawczo-rozwojowych sluzacych rozwojowi struktur
uczelnianych np. tworzenie i rozwój laboratoriów,
10)promocji zasad zachowan i norm etycznych odpowiednich dla rozwoju nauki
i dydaktyki.

§3
1. Organizacje oraz zasady funkcjonowania Centrum regulowac bedzie uzgodniony
przez Strony Regulamin Organizacyjny Centrum.
2. Strony w ramach Centrum wspólpracowac beda z poszanowaniem odrebnosci kazdej
z nich.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
2. Strony moga wypowiedziec umowe z zachowaniem 6 miesiecznego okresu
wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie znajduja przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r.
( Dz.U. 2012 poz. 572 tekst jednolity), ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 96 poz. 618 z pózno zm.), uchwaly nr 19/2011/2012 Senatu WSZOP
z dnia 13 wrzesnia 2012 r.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.
§5
Umowe sporzadzono i podpisano w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.
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