
POROZUMIENIE

O WSPÓLPRACY DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWO-BADAWCZEJ

zawarte dnia 22 listopada 2011 roku w Katowicach

pomiedzy:

Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach, Katowice ul. Bankowa 8
reprezentowana przez Rektora prof. dr hab. inz. dr h.c. Marka TROMBSKIEGO

a

Szkola Aspirantów Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, Kraków os. Zgody 18
reprezentowana przez Komendanta SA PSP st. bryg. mgr inz. Boguslawa KOGUT A

§1

1. Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach (WSZOP) oraz Szkola
Aspirantów Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie (Szkola Aspirantów) uznajac
korzysci ze wspólnej edukacji studentów i kadetów w zakresie ratownictwa, prowadzenia
projektów innowacyjnych i badawczych oraz rozszerzania dialogu pomiedzy naszymi
instytucjami w celu popularyzacji idei bezpieczenstwa postanawiaja podpisac niniejsze
Porozumienie.

2. Dziedziny wspólpracy, bedace przedmiotem wspólnych uzgodnien, beda obejmowaly
dowolny program zaproponowany przez jedna ze Stron, który bedzie uznany za pozadany
i wykonalny przez obie Strony i który przyczyni sie do popierania i rozwoju wspólpracy
pomiedzy obydwoma instytucjami.

3. Strony niniejszego Porozumienia podejma kroki, by wspierac inicjatywy obejmujace
wspólne formy wspólpracy wyszczególnione ponizej.

§2

FORMY WSPÓLPRACY:

1. Projekty innowacyjne i badawcze mozliwe do wspólnej realizacji.

2. Wlaczanie studentów WSZOP i kadetów Szkoly Aspirantów do programów
edukacyjnych w ramach realizowanych przez Strony form dydaktyki.

3. Wzajemne prezentowanie i propagowanie swoich osiagniec poprzez organizacje
wspólnych konferencji, seminariów i warsztatów oraz z tego wyniklych publikacji
pracowników.



ZAKRES WSPÓLPRACY:
§3

1. Strony postanawiaja, ze wdrozenia i projekty badawcze realizowane beda z dyscypliny
inzynieria bezpieczenstwa i pokrewnych ze szczególnym uwzglednieniem zagadnien
ratownictwa.

2. Zakres planowanej wspólpracy nie jest ograniczony. Kazdy inny, nowo podjety
i uzgodniony wspólnie projekt moze stanowic realizacje Porozumienia.

3. Strony beda propagowac i rozwijac znajomosc zagadnien z zakresu ratownictwa,
zarzadzania kryzysowego oraz nowych technologii poprzez wspólnie organizowanie
szkolen i seminariów, w tym seminariów jezykowych.

§4

PRAKTYKI. SZKOLENIA I WYKLADY GOSCINNE:

1. Praktyki, szkolenia oraz staze moga miec miejsce na podstawie uzgodnien wyrazonych
odrebnym pismem lub umowa.

2. Liczba studentów i kadetów uczestniczacych w praktykach
kazdorazowo okreslana.

szkoleniach bedzie

3. Strony Porozumienia beda zachecac swoich pracowników naukowo-dydaktycznych
do zaciesniania wspólpracy poprzez wyglaszanie goscinnych wykladów.

§5

FINANSOWANIE WSPÓLPRACY:

l. Strony Porozumienia beda podejmowac starania by wesprzec rozwój wspólpracy.
Przedmiot i zakres wspólpracy beda zalezaly od udzialu srodków finansowych kazdej
ze Stron.

2. Strony Porozumienia bedi 'zabiegaly w instytucjach krajowych i miedzynarodowych

o sr?d)d finansowe na pr~wadzenie wspólnych dzialan, które beda sprzyjac rozwojowi
wspoIPracy.
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