Załącznik do Uchwały Nr 499
z dnia 28 marca 2014 roku
UMOWA O POWOŁANIU CENTRUM NAUKOWEGO
pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”
zawarta w dniu ………………
pomiędzy
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym w dalszej części „UWM”,
reprezentowanym przez Rektora - prof. dr. hab. Ryszarda J. GÓRECKIEGO
a
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 00-818, ul. Twarda 51/55,
zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod
numerem RIN-VII-23/98, NIP 525-001-21-88, zwanym dalej IGiPZ, reprezentowanym przez
Dyrektora Instytutu – Prof. dr hab. Marka Degórskiego.
zwanych wspólnie Stronami, o następującej treści:

1.

2.

3.

§1
W celu wykorzystania posiadanego przez Strony potencjału naukowo-badawczego
tworzy się centrum naukowe pod nazwą Centrum Turystyki i Rekreacji, zwane dalej
Centrum, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2.
W realizacji zadań Centrum uczestniczą:
1) ze strony UWM – Wydział Nauk o Środowisku,
2) ze strony PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Funkcję koordynatora pełni:
1) ze strony UWM – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku,
2) ze strony PAN – Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

§2
Strony będą współpracować w ramach Centrum z poszanowaniem odrębności każdej
z nich na podstawie uzgodnionego między stronami Regulaminu.

1.
2.
3.

§3
Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach
współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszej Umowy.
Niniejsza umowa nie rodzi pomiędzy Stronami zobowiązań w zakresie finansowania
Centrum.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
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§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
Spory rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Dyrektor
IGiPZ Polskiej Akademii Nauk w Warszawie lub osoby przez nich upoważnione na
podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw.
W przypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia
ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny, właściwy dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

Dyrektor
IGiPZ Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Degórski

Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Regulamin Centrum Naukowego

§1
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Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań i edukacji.
Pracownicy Centrum, prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku Turystyka i
rekreacja, będą wynagradzani w oparciu o środki pozyskane na realizację procesu
dydaktycznego.
Współpraca w zakresie badań naukowych będzie obejmować prowadzenie wspólnych
badań naukowych i prac rozwojowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy
pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Współpraca w zakresie procesu dydaktycznego będzie obejmować prowadzenie
wykładów, ćwiczeń i seminariów; prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i
drugim stopniu kształcenia; prowadzenie kursów i szkoleń, w tym zlecanych przez
jednostki uczelniane lub pozauczelniane, które będą wynagradzane ze środków
pozyskanych na ten cel.
§2

Działalnością Centrum kieruje, powoływany przez Rektora UWM w porozumieniu
z Dyrektorem Instytutu Geografii i Planowania Przestrzennego PAN, Kierownik.
2. Do zadań Kierownika należy:
1) koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,
2) reprezentowanie Centrum.
1.

§3
Środki finansowe na działalność Centrum określa Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu
z Prezesem PAN w Warszawie.
§4
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 31 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie
wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSZW z
dnia 23 sierpnia 2012 roku (DzU z 2012 roku, poz. 983).

