PODPISANIE UMOWY O ZASADACH
WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY
TOWARZYSTWEM NAUKOWYM WARSZAWSKIM
I POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK
(Warszawa, 3 XI 2010)
3 XI w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica odbyło się uroczyste
podpisanie umowy o zasadach współdziałania pomiędzy Towarzystwem Naukowym Warszawskim i Polską Akademią Nauk. Ze strony
Towarzystwa obecni byli:
prof. Janusz Lipkowski — prezes, prof. Marek Kowalczyk — wiceprezes, prof. Ewa Wolnicz–Pawłowska — sekretarz generalny, prof. Witold Wieniawski — skarbnik, prof. Włodzimierz Zych — zastępca
skarbnika, prof. Krzysztof Wrocławski — przewodniczący Wydziału I,
prof. Leszek Zasztowt — sekretarz Wydziału II, prof. Jerzy Langer
— przewodniczący Wydziału III, prof. Jan Gaj — sekretarz Wydziału III, prof. Lech Zwierzchowski — przewodniczący Wydziału IV,
prof. Jerzy Majkowski — przewodniczący Wydziału V, prof. Grzegorz
Pawlicki — przewodniczący Wydziału VI, prof. Katarzyna Pietrzak
— sekretarz Wydziału VI, prof. Adam Hulanicki — przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
Ze strony Polskiej Akademii Nauk w uroczystości uczestniczyli: prof. Michał Kleiber — prezes Polskiej Akademii Nauk, Barbara
Szołtyk — dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, dr inż. Zdzisław Hensel
— szef Kancelarii PAN.
Jest to pierwsza taka umowa w historii tych instytucji naukowych. Uroczystość udokumentował fotografiami pan prof. Marek
Kowalczyk.

Umowa o zasadach współdziałania
Zawarta w dniu 3 listopada 2010 r. w Warszawie pomiędzy Towarzystwem Naukowym Warszawskim, reprezentowanym przez Prezesa
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego — prof. dr hab. Janusza
Lipkowskiego, oraz Polską Akademią Nauk, reprezentowaną przez
Prezesa Polskiej Akademii Nauk — prof. dr. hab. Michała Kleibera,
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zwanych Stronami. Umawiające się Strony oświadczają, że kierując
się nadrzędnymi wartościami rozwoju gospodarczego i naukowego
kraju, wyrażają wolę współdziałania.
§1
1. Umawiające się strony będą dążyć do zacieśnienia współpracy
w zakresie: wspierania nowych kierunków badawczych, rozwoju młodej kadry naukowej, popularyzacji nauki oraz pozyskiwania ze źródeł
krajowych i zagranicznych środków na finansowanie przedsięwzięć
związanych z realizacją tych celów.
2. Strony będą rozwijały wspólne programy upowszechniania wiedzy, w tym Wszechnicę.
§2
Strony będą się informowały o podejmowanych działaniach zmierzających do podniesienia poziomu badań naukowych w Polsce oraz
do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
§3
1. Po uzgodnieniu stanowiska strony mogą występować wspólnie
na zewnątrz w sprawach dotyczących nauki, edukacji i kultury.
2. Strony podejmą wspólne starania o rozbudowę infrastruktury
warszawskiego centrum naukowego.
§4
Umawiające się Strony będą dążyły do restauracji i unowocześnienia wyposażenia Pałacu Staszica oraz lepszego wykorzystania pomieszczeń obiektu do celów naukowych i ogólnospołecznych. Środki
pozyskane ze zorganizowanych przedsięwzięć będą dzielone między
umawiające się Strony proporcjonalnie do poniesionych nakładów
pracy, zgodnie z zawartymi oddzielnie porozumieniami.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat i wchodzi w życie z dniem
podpisania.
2. O ile żadna ze stron w terminie najpóźniej trzymiesięcznym przed
dniem wygaśnięcia umowy nie powiadomi na piśmie strony drugiej o za38
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miarze nieprzedłużania umowy, zostaje ona prolongowana na dalsze
okresy dwuletnie.
3. Zmiany w umowie mogą być wprowadzone w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
Prezes
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Prof. dr hab. Janusz Lipkowski
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Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Michał Kleiber

