POROZUMIENIE
z dnia 19 kwietnia 2005 r. (ze zmianami z dnia 5 czerwca 2006 r.)
dotyczące utworzenia
Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

W Porozumieniu wszystkie podmioty łącznie będą zwane „Stronami”, zaś pojedynczo
„Stroną”.
Na podstawie niniejszego Porozumienia Strony przystępują do Polskiej Platformy
Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, zwanej dalej „PPT BPP”.
Celem niniejszego Porozumienia jest ustalenie warunków współpracy pomiędzy Stronami.
§1
Strony podejmują działania w celu utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej
Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.
§2
Podstawowymi celami PPT BPP są :
•

Włączenie się w działania Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo w
przemyśle” (European Technology Platform on Industrial Safety), w szczególności w
zakresie:
-

wypracowania wizji rozwoju bezpieczeństwa pracy w przemyśle,

-

budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie
bezpieczeństwa pracy w przemyśle,

-

współpracy w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu
innowacyjności,

-

wypracowania strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych,

-

inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania ich
wyników.

•

Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze bezpieczeństwa
pracy w przemyśle poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo - technicznych,
przedkonkurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.

•

Promocja
innowacyjności
i
rozwoju
bezpieczeństwa pracy w przemyśle.

•

Podnoszenie konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki.

naukowo-technicznego

w

obszarze
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§3
1. Funkcję Koordynatora PPT BPP pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
2. Zadaniem Koordynatora jest prowadzenie sekretariatu oraz bieżąca koordynacja
działań PPT BPP.
§4
1. Członkiem PPT BPP może być jednostka organizacyjna posiadająca osobowość
prawną, reprezentowana w PPT BPP przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli.
2. Przystąpienie jednostki organizacyjnej do PPT BPP odbywa się przez złożenie do
koordynatora Deklaracji Uczestnictwa podpisanej przez upełnomocnionego
przedstawiciela tej jednostki.
3. Koordynator może przekazać informację o zgłoszeniu nowej jednostki kandydującej do
PPT BPP do Komitetu Doradczego celem zebrania opinii przed podjęciem decyzji o jej
przyjęciu.
§5
1. Propozycje dotyczące struktury organizacyjnej oraz regulaminu i harmonogramu
działań PPT BPP są konsultowane z jej członkami oraz zatwierdzane na Walnych
Zgromadzeniach.
2. Członkowie PPT BPP są powiadamiani przez Koordynatora o miejscu, terminie i
porządku Walnych Zgromadzeń na 14 dni przed ich terminem. Zawiadomienia są
przekazywane drogą elektroniczną do osoby wskazanej do kontaktu zgodnie z § 7
niniejszego Porozumienia.
§6
1. W ramach PPT BPP zostają utworzone:
a) Komitet Doradczy składający się z 12 osób, a w tym: 5 przedstawicieli przemysłu,
4 przedstawicieli nauki reprezentujących kierunki związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz 3 przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących
pracodawców, pracowników i konsumentów.
b) Grupy Robocze składające się z członków Platformy, których celem jest
opracowanie strategii badań w podziale na wyodrębnione obszary tematyczne:
2. Zakres działania i zasady funkcjonowania Koordynatora, Komitetu Doradczego i Grup
Roboczych są zawarte w Regulaminie Organizacyjnym PPT BPP przyjętym przez
Walne Zgromadzenie.
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§7
1. Każda ze Stron wyznacza osobę odpowiedzialną za wzajemne kontakty oraz
odbieranie zawiadomień i informacji w związku z działalnością PPT BPP,
przekazywanych na adresy elektroniczne tej osoby.
2. W przypadku zmian personalnych, każda ze Stron zawiadamia Koordynatora o nowych
osobach wyznaczonych do kontaktów.
§8
1. Strony zobowiązują się do nie podejmowania żadnych działań rodzących skutki
finansowe dla którejkolwiek ze Stron bez jej pisemnej zgody.
2. Jakiekolwiek środki finansowe związane z realizacją niniejszego Porozumienia będą
pokrywane przez Strony jedynie zgodnie z uprzednio uzgodnionymi decyzjami
potwierdzonymi zawsze w formie pisemnej.
3. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie
działania, w szczególności za zobowiązania finansowe, nie obciążając nimi
pozostałych Stron Porozumienia, o ile inaczej nie postanowiono w drodze odrębnej
umowy.
§9
PPT BPP jest powołana na czas nieokreślony.
§ 10
Niniejsze Porozumienie podlega prawodawstwu obowiązującemu w Rzeczypospolitej
Polskiej. Wszelkie spory powstałe wskutek lub w związku z niniejszym Porozumieniem
będą podlegały ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Koordynatora.
§ 11
Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§12
Strony przystępujące do PPT BPP akceptują niniejsze Porozumienie poprzez podpisanie
Deklaracji Uczestnictwa, której wzór znajduje się w załączniku 1.
----------------------------- ∗∗ ∗ -----------------------------
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