
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie 

Powiat Krośnieński 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w dniu 19 maja 2014 r. w Krośnie pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 

reprezentowanym przez Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego, 

a 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 

38-400 Krosno, Rynek 1, zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez prof. dr hab. Grzegorza Przebindę - Rektora. 

§ 1 

1. Strony porozumienia deklarują współpracę w zakresie realizacji projektów 

badawczych, koncepcyjnych 1 aplikacyjnych związanych z działalnością 

Starostwa i mieszczących się w zakresie oferty naukowo-dydaktycznej Uczelni, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Realizacja przedsięwzięć określonych w ust. 1, zwanych dalej 

„przedsięwzięciami" wymaga każdorazowo zawarcia odrębnej umowy. 

§2 

Przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 mogą być realizowane zarówno przez 

pracowników Uczelni jak i przez studentów, działających pod opieką merytoryczną 

pracowników U czelni. 

§3 

Przedsięwzięcia mogą być realizowane w szczególności w zakresach: 

1. wykonanie ekspertyz, opinii, projektów aplikacyjnych, w tym w postaci prac 

dyplomowych przygotowywanych przez studentów, 

2. wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne, 

3 . prowadzenie dla pracowników szkoleń, kursów, studiów stosownie do potrzeb 

określonych przez Starostę. 



§4 

Pracownicy Starostwa i instytucji, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Krośnieński maja prawo uczestniczyć w odpłatnych szkoleniach, kursach 

doskonalących, studiach podyplomowych i studiach niestacjonarnych ze zniżką 

w wysokości ustalonej każdorazowo przez Rektora na wniosek Starosty. 

§5 

Starosta wyraża gotowość przyjmowania studentów Uczelni na praktyki 

przewidziane programem studiów, w uzgodnionym między stronami zakresie. 

§6 

1. Starosta wyraża zgodę na nawiązywanie wszelkich form współpracy 

z instytucjami, których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, dla 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w§ 1-3 . 

2. Instytucje których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, dla realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w § 1-3, mogą zwierać szczegółowe porozumienia. 

§7 

Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może 

je rozwiązać za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z terminem na koniec miesiąca. 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia, jak i oświadczenie o jego rozwiązaniu, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Stanisława Pigonia w Krośnie 

~ ~~~JL 
prof. dr hah. Grzegorz Przebinda 
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