
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

pomiędzy

Politechniką Białostocką

a

Powiatem Hajnowskim

w dniu AO.cfl* ZoaC w Białymstoku, pomiędzy:

Politechniką Białostocką, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, REGON 

000001672, reprezentowaną przez:

Rektora Politechniki Białostockiej -  prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa, 

zwaną dalej Uczelnią,

Powiatem Hajnowskim, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, NIP: 5431825742 REGON: 

050667461, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego w imieniu, którego działają:

-  Mirosław Romaniuk - Starosta Hajnowski

-  Halina Surel - Wicestarosta 

zwanym dalej Powiatem

łącznie zwane dalej Stronami,

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, iż wyrażają chęć nawiązania współpracy w zakresie doskonalenia 

i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które w szczególności przyczyniają się do popularyzacji nauki, 

podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni 

i wspólnoty samorządowej Powiat Hajnowski, a także tworzenia wzajemnych powiązań pomiędzy 

nauką i sferą-zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej, prowadzone 

przez Powiat zespoły szkół:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

b) Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

c) Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce 

zwane dalej szkołami.

a

§1

§2

Współpraca, o której mowa w § 1 może być realizowana między innymi przez: 

1. Organizowanie w uzgodnieniu ze szkołami:



a) wykładów popularyzujących nauki ścisłe i techniczne wśród uczniów, 

zajęć iaboratoryjnych/warsztatowych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Uczelni,

b) zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych w szkołach przez pracowników naukowych 

Uczelni.

zajęcia, pokazy i konkursy prowadzone przez studentów reprezentujących koła naukowe Uczelni, 

udostępnianie zasobów dydaktycznych Uczelni podczas wizyt uczniów, zapraszanie uczniów na 

imprezy organizowane przez Uczelnię.

3. Patronat Uczelni nad organizacją konkursów, udzielany dla przedsięwzięć zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Politechnice Białostockiej: Uchwała Senatu w sprawie zasad ubiegania się

0 patronat Rektora Politechniki Białostockiej.

4. Pomoc ze strony pracowników Uczelni uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym 

się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym umożliwienie dostępu do księgozbioru 

Biblioteki Uczelni.

5. Umożliwienie szczególnie uzdolnionym uczniom udziału w działalności kół naukowych na 

Uczelni.

6. Inicjowanie współpracy studentów i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno -  oświatowej 

w ramach Samorządu Studentów i Samorządu uczniów.

7. Zapraszanie przedstawicieli Uczelni na imprezy i wydarzenia organizowane przez Powiat lub 

szkoły.

8. Umożliwienie studentom poszczególnych kierunków odbywania praktyk przedmiotowo -  

metodycznych w szkołach.

9. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich.

10. Inicjowanie wspólnych działań promocyjnych, w szczególności: prezentowanie,

przygotowywanej prżez Uczelnię, oferty edukacyjnej Uczelni podczas targów edukacyjnych

1 innych spotkań w szkołach.

11. Ekspozycja, przygotowywanych przez Uczelnię, materiałów informacyjnych Uczelni,

12. Umieszczenie banneru reklamowego Uczelni na stronach internetowych szkół.

13. Ekspozycja w miarę potrzeb na stronie internetowej Uczelni materiałów informacyjnych 

związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

14. Informowanie mediów o współpracy pomiędzy Uczelnią a Powiatem, w tym szkołami,

15. Organizacja projektów z dziedziny popularyzacji nauki.

1. Określone w § 1 i 2 zakresy współpracy nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń 

o ich wykonanie przez którąkolwiek ze Stron. Szczegóły współpracy w ramach poszczególnych

2. Działanie na rzecz rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi wśród uczniów:

§3

2



działań, w tym ewentualne finansowe, będą określały odrębne porozumienia szczegółowe (dalej 

porozumienia szczegółowe).

2. Niniejsza umowa nie stanowi podstawy zobowiązującej Uczelnię i Powiat do zawierania 

porozumień szczegółowych.

§4
1. Uczelnia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Powiat godła (logo) Uczelni 

w związku z realizacją niniejszej umowy. Bez wyraźnej pisemnej zgody Uczelni, Powiat nie 

może upoważnić do korzystania z godła Uczelni osób trzecich.

2. W przypadku stwierdzenia przez Uczelnię, iż sposób korzystania z jej godła (logo) jest niezgodny 

z umową lub też w inny sposób narusza jej prawa, Powiat zobowiązuje się do niezwłocznego 

zastosowania do zastrzeżeń i wytycznych Uczelni w tym zakresie, w tym do natychmiastowego 

zaprzestania korzystania z godła.

3. Uczelnia dostarczy w formie elektronicznej logotyp godła oraz ewentualne wytyczne korzystania 

z godła.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w stosunku do herbu (logo) Powiatu oraz logo 

szkół.

5. Jednocześnie Powiat oświadcza, że posiada niezbędne prawa do wyrażenia zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie logo Powiatu oraz logo szkół w związku z realizacją niniejszej umowy.

§5
1. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przenoszące 

w jakimkolwiek zakresie prawa do jakichkolwiek patentów, wzorów, znaków towarowych, nazw 

handlowych, wzorów chronionych, praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw własności 

intelektualnej i przemysłowej (“Prawa Własności Intelektualnej”). Podobnie, żadne 

z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako udzielenie jednej ze Stron 

licencji lub przyznanie jednej ze Stron innego prawa używania lub posługiwania się Prawami 

Własności Intelektualnej drugiej Strony.

2. Strony ustalają, że Prawa Własności Intelektualnej do rezultatów powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej Umowy zostaną uregulowane w odrębnych umowach.

3. Strona poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o wszelkich stwierdzonych naruszeniach 

lub podejrzeniu naruszeń przez osobę trzecią Praw Własności Intelektualnej przysługujących 

drugiej Stronie.

Strony dołożą największej staranności w 

do realizacji niniejszej Umowy.

§6
celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków
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Strony w zakresie swojej działalności oraz prowadzonych wspólnie przedsięwzięć zobowiązują

się wzajemnie do:

a) powstrzymania się od działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami 

a w szczególności: wprowadzania w błąd przez niewłaściwe nazewnictwo którejkolwiek ze 

Stron, naruszania prawa własności intelektualnej oraz tajemnicy zawodowej, nieuczciwej lub 

zakazanej reklamy i konkurencji,

b) niepodejmowania działań mogących podważyć autorytet, dobre imię i pozycję Stron lub jej 

pracowników.

§ 7

§8
Strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy:

a) wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową w zakresie wspólnej działalności 

i realizacji wspólnych zadań,

b) wszelkich wiadomości o drugiej Stronie, o których informacje powzięły w związku z niniejszą 

Umową,

c) informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

§9
1. Strony wyznaczają koordynatorów w zakresie współpracy, w osobach:

z ramienia Uczelni:

-  Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Grażyna Łaska, tel. 85 746 90 20, e-mail: 

prorektor, dydaktyka@pb.edu. p 1

-  Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce - dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. 

PB;

oraz z ramienia Powiatu:

-  Halina Surel -  Wicestarosta tel. 85/ 682 93 72; 85/ 682 27 18 

e-mail: wicestarosta@powiat.hajnowka.pl

2. Powiat na wniosek Uczelni przedstawia sprawozdanie z przebiegu współpracy w ramach 

niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osoby koordynatora w każdej chwili obowiązywania 

umowy. Zmiana osoby koordynatora nastąpi poprzez poinformowanie drugiej Strony na piśmie 

pod rygorem nieważności.

§10

1. Powyższą Umowę strony zawierają na czas nieokreślony.
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2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 3 - 

miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy w dacie dokonania przez jedną ze Stron wypowiedzenia umowy (zgodnie 

z ust. 2), obowiązują zawarte pomiędzy Stronami porozumienia szczegółowe (o których mowa 

w § 3) niniejsza umowa wygasa nie wcześniej niż z upływem okresu obowiązywania porozumień 

szczegółowych.

4. W przypadku gdy działania jednej ze Stron naruszają dobra osobiste drugiej Strony 

(w szczególności naruszają dobre imię Strony), a także w przypadku określonym w § 4, Stronie, 

której dobra zostały naruszone przysługuje prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, 

zarówno niniejszej umowy jak i każdego z porozumień szczegółowych.

5. Wraz z wygaśnięciem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, Szkoła zobowiązana jest do 

zaprzestania wykorzystywania materiałów informacyjnych o współpracy z Uczelnią.

§11

ł. Zmiany umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, a także porozumień 

szczegółowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczelni.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Politechnika Białostocka Zarząd Powiatu

liEKńfOS
S
. tnC.

rafesor zwyczajny

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
ul. Wiejska 45 A 

15-351 Bia łystok 

tai. (35) 746-30-10, fax (85) 745-90-1-3

S T A . R . Q S T A

M iro s1'aw Romaniuk

ZARZĄD POWIATU
w HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1 
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