
POROZUMIENIE INTENCYJNE 

pomiędzy 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 

a 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar 

w sprawie 

współpracy badawczej oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy 
w obszarze metrologii naukowej i przemysłowej 

zawarte w dniu 21 września 2017 r. w Kielcach, pomiędzy: 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 
NIP: 657-02-34-85, REGON: 000001407 

reprezentowanym przez: 

prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka-Rektora, 

zwanym w dalszej części: Uczelnią, 

a 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, 
reprezentowanym przez: 

dr inż. Władysława Lewandowskiego - Prezesa, 

zwanym w dalszej części: GUM, 

zwanymi dalej: Stronami, 

zostaje zawarte porozumienie intencyjne o następującej treści: 
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Preambula 

Celem niniejszego porozumienia jest określenie zasad długoterminowej i wieloaspektowej 
współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

Mając na uwadze potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju naukowego i gospodarczego, 
w celu podniesienia konkurencyjności województwa świętokrzyskiego i Polski w stosunku do 
innych regionów i krajów Unii Europejskiej, wykorzystania możliwości środowiska 

akademickiego, polskich przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, Strony niniejszego 
porozumienia, postanawiają stworzyć trwale ramy współpracy w zakresie rozwoju metrologii 
naukowej i przemysłowej. Strony postanawiają działać na zasadzie równości i partnerstwa. 

Strony postanawiają promować i inicjować współpracę opartą na transferze wiedzy, 
technologii i rozwiązaniach innowacyjnych. Strony wyrażają również wolę współdziałania na 
rzecz zmian społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu potencjału Stron. 

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych prac 
naukowo-badawczych, rozwojowych, kształcenia, praktycznego wykorzystania wiedzy 
i technologii z obszaru metrologii naukowej i przemysłowej dla dobra społecznego oraz działań 
na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego i kraju. 

Konkretne przedsięwzięcia Stron, a w szczególności ich tryb realizacji będą regulować odrębne 
umowy. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Umawiające się Strony jako samodzielne jednostki, działające na podstawie odrębnych 
przepisów, będą współpracowały na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz realizacji, 
w zgodzie z powyższym, własnych celów statutowych. 

2. Niniejsze porozumienie nie niesie za sobą żadnych bezpośrednich zobowiązań 
finansowych dla Stron i nie może być źródłem roszczeń. 

3. Świadczenie usług materialnych i niematerialnych, a w szczególności: usług naukowo 
badawczych, wdrożeniowych , doradczych i promocyjnych oraz wzajemne korzystanie 
z zasobów laboratoriów badawczych, wymaga odrębnej umowy konkretyzującej warunki 
współpracy. 

4. Umawiające się Strony uwzględnią postanowienia niniejszego porozumienia w swoich 
planach działalności krótko- i długookresowej. 

§ 2. Zakres współpracy po stronie Uczelni 
Zakres współpracy po stronie Uczelni obejmuje: 

I) inicjowanie i wspólną z GUM realizację projektów naukowo-badawczych i badawczo
rozwojowych finansowanych ze środków publicznych, jak również prywatnych, na 
rzecz rozwoju naukowego oraz społeczno -gospodarczego w zakresie metrologii 
naukowej i przemysłowej; 

2) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora 
publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną GUM; 
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3) współpracę w zakresie prac naukowo - badawczych i opracowań technicznych dla 
GUM, w tym udostępnianie laboratoriów badawczych na uzgodnionych wcześniej 
warunkach; 

4) bieżące konsultacje i doradztwo naukowo - techniczne; 

5) współorganizowanie 
i konferencji; 

z GUM tematycznych wykładów 1 seminariów, debat 

6) zapraszanie przedstawicieli GUM na seminaria i szkolenia z zakresu nowych norm, 
przepisów technicznych, technik i technologii w obszarze metrologii naukowej 
i przemysłowej; 

7) zapraszanie przedstawicieli GUM na tematyczne 
wystawiennicze organizowane przez Uczelnię; 

imprezy promocyjno -

8) podejmowanie działań informacyjno - promocyjnych na Uczelni mających na celu 
zapoznanie studentów i pracowników naukowych z działalnością ustawową GUM; 

9) udostępnianie miejsca na terenach Uczelni na ekspozycję techniczną wyrobów 
i produktów w terminach każdorazowo uzgodnionych pisemnie przez Strony; 

1O) inicjowanie wspólnych działań promocyjnych; 

11) współpraca przy realizacji prac dyplomowych i naukowych pracowników GUM. 

§ 3. Zakres współpracy po stronie GUM 

Zakres współpracy po stronie GUM obejmuje: 

1) inicjowanie i wspólną z Uczelnią realizację projektów naukowo-badawczych 
i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych, jak również 
prywatnych, na rzecz rozwoju naukowego oraz społeczno-gospodarczego w zakresie 
metrologii naukowej i przemysłowej; 

2) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora 
publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną Uczelni; 

3) zapoznawanie pracowników i studentów Uczelni z praktycznymi aspektami 
działalności realizowanej przez GUM, z wyjątkiem spraw objętych tajemnicą; 

4) przyjmowanie studentów Uczelni, pracowników naukowych na zawodowe praktyki 
studenckie, staże oraz współpraca przy realizacji prac dyplomowych, naukowych; 

5) doradztwo na rzecz Uczelni przy wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych 
i naukowych; 

6) pomoc pracownikom i studentom Uczelni w rozwiązywaniu problemów technicznych 
związanych z badaniami naukowymi, w tym udostępnianie laboratoriów badawczych 
na uzgodnionych wcześniej warunkach; 

7) działanie na rzecz wdrażania nowych rozwiązań technicznych i wyrobów 
opracowanych w Uczelni; 

8) współorganizowanie z Uczelnią tematycznych wykładów i seminariów, debat 
i konferencji; 

9) inicjowanie wspólnych działań promocyjnych w obszarze metrologii naukowej 
i przemysłowej. 
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§ 4. Czas obowiązywania Porozumienia 

Porozumienie Strony zawierają na czas nieokreślony. 

§ 5. Nadzór nad realizacją porozumienia 

Nadzór nad realizacją porozumienia będą sprawować: 

1) ze strony Uczelni - dr hab. Barbara Zbroińska - prorektor ds. rozwoju i finansów, 
email: prorektor.ds.finansow@ujk.edu.pl, tel. 41 349 72 06 

2) ze strony GUM - Joanna Lech, email: j.lech@gum.gov.pl, tel.: 22 581 93 43 

Dla zmiany przedstawiciela nie jest wymagana zmiana treści umowy ani podpisywanie 
aneksów. Konieczne jest jedynie skuteczne poinformowanie drugiej Strony (drogą 

elektroniczną, a następnie potwierdzenie osobiste lub telefoniczne). 

§ 6. Postanowienia końcowe 

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

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z 30-dniowym 
terminem wypowiedzenia. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają porozumienia i zawarcia ich w formie pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz polskiego prawa powszechnego. 

5. Ewentualne spory wynikające w toku realizacji umowy, Strony postanawiają rozwiązywać 
polubownie, najpierw w drodze mediacji i arbitrażu, a w ostateczności przez właściwy sąd 
powszechny. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Główny Urząd Miar 

Jana Kochan;" ' ,kiego w Kielcach 
25-369 !(jelce, ul. Żero mskiego 5 
tel. 41/349-72-00, fax 41/349-72-01 
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