
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: 525-

001-12-66, zwany dalej ,,UW”, reprezentowany przez prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka –  

JM Rektora  

oraz  

Polska Akademia Nauk, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, NIP: 525-157-50-83, zwana dalej 

,,PAN”, reprezentowana przez prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego – Prezesa Akademii 

- zwane dalej ,,Stronami”, 

działając w poczuciu odpowiedzialności za rozwój nauki, postanawiają nawiązać współpracę 

strategiczną.  

§ 1 

1. Strony wyrażają wolę rozszerzenia współpracy w ramach posiadanych uprawnień i 

możliwości, określonych zakresem ich statutowej działalności, z wykorzystaniem pełni 

posiadanego przez każdą ze Stron potencjału naukowego i majątkowego. Przykładami 

dotychczasowej pomyślnej współpracy, która umożliwia bliską kooperację pomiędzy 

grupami badaczek i badaczy z UW I PAN  są: a/ Porozumienie w sprawie inwestycji 

planowanej w Warszawie w rejonie ulic Furmańskiej, Karowej i Dobrej zawarte dnia 

08.02.2018 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Polską Akademią Nauk oraz 

Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  

i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, które przewiduje wynajem 

przez UW na rzecz PAN i Instytutów PAN powierzchni w wybudowanych przez UW 

budynkach; b/ ustanowienie w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN przy ul. A. 

Pawińskiego w Warszawie użytkowania pomieszczeń dla Interdyscyplinarnego Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytutu Genetyki i Biotechnologii 

Wydziału Biologii UW, a także użyczenie pomieszczeń dla Zakładu Biologii Systemów 

Wydziału Biologii UW; c/ wieloletnie wspólne działania pomiędzy Wydziałem Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki UW a Instytutem  Matematycznym Polskiej Akademii Nauk (m.in. 



powołanie w ostatnim czasie wspólnej Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i 

Informatyki).  

2. Strony będą realizować wzajemną współpracę w szczególności w następujących obszarach: 

 1) działalność naukowa; 

 2) działalność badawczo-rozwojowa; 

 3) wymiana informacji i danych. 

3. Współpraca pomiędzy Stronami będzie obejmowała w szczególności: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących aktualnych wyzwań 

naukowych, takich jak w szczególności: epidemia COVID-19, współczesne choroby 

cywilizacyjne; 

2)  realizację przez Strony projektów i inicjatyw naukowych; 

3) organizowanie warsztatów, seminariów, wykładów oraz szkoleń;  

4) organizowanie konferencji naukowych. 

§ 2 

1. Kwestie organizacyjne, finansowe, techniczne oraz prawne związane z realizacją 

Porozumienia, w szczególności zasady realizacji poszczególnych projektów, w tym ich 

finansowanie, jak również zasady korzystania z aparatury badawczej i infrastruktury Stron, 

ustalane będą przez Strony w drodze odrębnych umów.  

2. Porozumienie nie uchyla, ani nie zmienia umów zawartych pomiędzy Stronami.  

3.  Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla żadnej ze Stron. 

4. Zawarcie Porozumienia nie ogranicza możliwości zawierania porozumień przez każdą ze 

Stron z innymi podmiotami w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego Porozumienia. 

5.  Strony mają prawo informować osoby trzecie o nawiązaniu współpracy pomiędzy Stronami. 

 



§ 3 

1. W ramach wykonania Porozumienia Strony przewidują współpracę w zakresie tworzenia w 

UW i w PAN nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych), w których 

zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich, reprezentujących różne 

specjalizacje naukowe, będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym 

światowym poziomie.  

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, UW zobowiązuje się do udzielenia poparcia 

co do utworzenia w PAN jednostki w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze 

(MAB), która będzie kontynuowała realizację projektu pt. „Regenerative Mechanisms for 

Health”, realizowanego w ramach konkursu MAB nr 3/2016, zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu o numerze 0036, pod warunkiem uzyskania wszelkich 

wymaganych prawem zgód. 

3.  Zasady współpracy Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 2, zostaną określone w odrębnej 

umowie. 

§ 4 

1. Wszystkie zmiany postanowień Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.  

3.  Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron w drodze oświadczenia złożonego 

w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Warszawa, dnia 30 września 2020 r. 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI                           POLSKA AKADEMIA NAUK 


