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Porozumienie pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź,
reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek — Dyrektora

a

Politechniką Warszawską, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Jana Szmidta — Rektora.

Mając na uwadze, że realizacja celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia
społeczno-gospodarczego przez porozumiewające się strony wymaga kompetencji
interdyscyplinarnych, strony będą poszukiwać możliwych form wspólnego działania, które
pozwoliłyby wykorzystać ich potencjał naukowo-dydaktyczny i doradczy.

Strony deklarują podjęcie współpracy w zakresie następujących wyzwań:

1) tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej odpowiadającej kompetencjom stron;

2) aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów
i słuchaczy;

3) podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych odpowiadających kompetencjom stron

oraz potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego;

4) wspólnego występowania o środki przyznawane na zasadach konkursowych w ramach

programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego i jego agend — NCBiR oraz NCN;

5) wymiany wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych

prowadzonych przez strony;

6) poszukiwania możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie

edukacji i badań naukowych;

7) promocji podejmowanej współpracy w serwisach internetowych.



Każda strona zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy informacji. Niniejsze

porozumienie nie generuje innych zobowiązań stron. Strony będą każdorazowo zawierały

odrębne porozumienia o współpracy przy realizacji poszczególnych zadań, na mocy których

określone zostaną obowiązki każdej ze stron. Będą one określane w odniesieniu do

konkretnych projektów.

Osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji postanowień zawartych w niniejszym

porozumieiiiu oraz za komunikację stron:

1) dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - dziekan Wydziału Zarządzania

Politechniki Warszawskiej;

2) mgr Agnieszka Hermel - Kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektów - Narodowy

Instytut Samorządu Terytorialnego.

1. Porozumienie zawiera się na okres 3 lat.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem 30-dniowego okresu

wypowiedzenia.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Warszawa, 24 października 2017 r.
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