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NASI PARTNERZY

IFE & SITP – poczàtek Êcis∏ej wspó∏pracy
Institution of Fire Engineers IFE to brytyjskie towarzystwo naukowe zrzeszajàce przedstawicieli ca∏ego spektrum dziedzin sk∏adajàcych si´
na in˝ynieri´ po˝arnictwa, a jednoczeÊnie mi´dzynarodowy organ kwalifikacyjny, uznany przez wiele organizacji zawodowych. IFE zrzesza
dziÊ blisko 10 tys. cz∏onków w 20 krajach Êwiata. Istnieje od 1918 r. W czerwcu tego roku przedstawiciele IFE i SITP podpisali porozumienie o wspó∏pracy obu stowarzyszeƒ.

Umowa o wspó∏pracy i wspieraniu edukacji
pomi´dzy Stowarzyszeniem In˝ynierów i Techników Po˝arnictwa SITP
a Zrzeszeniem In˝ynierów Po˝arnictwa IFE
Cele SITP
Celem SITP jest: szerzenie wiedzy i post´pu technicznego w ochronie przeciwpo˝arowej, popularyzowanie zagadnieƒ ochrony przeciwpo˝arowej, wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej, opracowywanie w∏asnych standardów z zakresu ochrony
przeciwpo˝arowej, podejmowanie dzia∏aƒ dla zapewnienia wysokiej jakoÊci
us∏ug w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej, doskonalenie wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpo˝arowej cz∏onków Stowarzyszenia, organizowanie pomocy kole˝eƒskiej wÊród cz∏onków Stowarzyszenia, integracja Êrodowiska SITP.

e) wymiana materia∏ów szkoleniowych i edukacyjnych, pomys∏ów, a tak˝e us∏ug,
f) wymiana podr´czników szkoleniowych i edukacyjnych, literatury naukowej,
kaset wideo oraz odpowiedniego i zatwierdzonego oprogramowania,
g) wymiana kadry dydaktycznej i naukowej, studentów i absolwentów, kadetów, s∏uchaczy studiów podyplomowych w ramach uczelni, jak równie˝ organizowanie praktyk oraz wspólnych çwiczeƒ szkoleniowych,
h) promowanie rozwoju relacji kulturalnych i akademickich;
i) prowadzenie wspólnych przedsi´wzi´ç w celu pozyskiwania Êrodków na realizacj´ umowy.

Cele IFE
Promowanie, wspieranie i doskonalenie wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu gaszenia po˝arów, ochrony przeciwpo˝arowej i in˝ynierii po˝arowej oraz
wspieranie wszystkich z tym zwiàzanych dzia∏aƒ i ich celowoÊci, inicjowanie pomys∏ów, które b´dà po˝yteczne dla cz∏onków organizacji oraz ogó∏u spo∏eczeƒstwa w odniesieniu do takiej wiedzy i praktyki.
SITP, reprezentowane przez prezesa Mariana Skaênika, oraz IFE, reprezentowane przez mi´dzynarodowego prezesa Davida Chartersa, niniejszym wyra˝ajà
wol´ i zgod´ na rozwijanie wspó∏pracy i wymiany w dziedzinach edukacji i badaƒ naukowych, których podstawowym celem jest zwi´kszanie bezpieczeƒstwa
po˝arowego, przygotowanie do usuwania skutków katastrof oraz dzia∏ania w sytuacjach zagro˝enia, a tak˝e rozwijanie i popularyzacja wià˝àcych si´ z nimi zagadnieƒ. Niniejsze cele b´dà realizowane na rzecz spo∏eczeƒstwa zgodnie z zasadà non-profit.

1. Cel umowy
Podstawowym celem niniejszej umowy jest realizacja zadaƒ obydwu organizacji poprzez dzia∏ania ich cz∏onków, wiodàcych naukowców, wyk∏adowców oraz specjalistów z ca∏ego Êwiata w celu stworzenia bardziej efektywnej i skutecznie dzia∏ajàcej struktury badawczej i szkoleniowej, w ramach której wysoko wykwalifikowani specjaliÊci w zakresie zapobiegania po˝arom, przepisów przeciwpo˝arowych,
bezpieczeƒstwa po˝arowego, przygotowania do usuwania skutków katastrof i sytuacji nadzwyczajnych oraz prowadzenia dzia∏aƒ w sytuacjach zagro˝enia b´dà
mieli mo˝liwoÊç wymiany wiedzy oraz technik badawczych i szkoleniowych.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest mi´dzy innymi:
a) wymiana doÊwiadczeƒ zawodowych, standardów, przepisów i powiàzanych
z nimi zagadnieƒ, jak równie˝ wspó∏dzia∏anie w przygotowywaniu technik
i materia∏ów szkoleniowych,
b) wymiana informacji technicznych i naukowych w dziedzinach szczególnie
zwiàzanych z rozwojem po˝arów oraz prowadzeniem akcji ratowniczych,
c) wspó∏dzia∏anie w badaniach naukowych dotyczàcych istotnych zagadnieƒ
i kwestii w dziedzinach zwiàzanych z zapobieganiem po˝arom, przepisami
przeciwpo˝arowymi, bezpieczeƒstwem po˝arowym, gaszeniem po˝arów,
przygotowaniem do usuwania skutków katastrof, prowadzeniem akcji ratowniczych oraz dzia∏aƒ w sytuacjach zagro˝enia,
d) wspólne uczestnictwo w konferencjach naukowych, wystawach, szkoleniach
oraz konkursach naukowych w odniesieniu do projektów badawczych dla
studentów, kadetów, absolwentów oraz s∏uchaczy studiów podyplomowych,
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3. Warunki umowy
Strona goszczàca zapewni oraz uzgodni odpowiedni program szkoleniowy
i kulturalny. Wszelkie programy wymiany muszà byç uzgadniane oddzielnymi porozumieniami, które b´dà stanowiç za∏àczniki do niniejszej umowy.
Ka˝da ze stron do∏o˝y staraƒ, aby dzia∏aç zgodnie z duchem niniejszej umowy, z wyjàtkiem sytuacji, kiedy b´dzie to niemo˝liwe z uwagi na ograniczenia
zwiàzane z dost´pnoÊcià Êrodków w∏asnych, interesem biznesowym oraz odpowiedzialnoÊcià prawnà i korporacyjnà.

4. OdpowiedzialnoÊç
˚adna ze stron nie b´dzie obarczaç drugiej strony odpowiedzialnoÊcià, rzeczywistà ani domniemanà, w okresie trwania umowy. Wszelkie transakcje finansowe realizowane przez któràkolwiek ze stron, jej poÊredników lub wykonawców
b´dà przeprowadzane na wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç zainteresowanej strony,
która nie mo˝e byç przeniesiona na drugà stron´.

5. Rozwiàzywanie kwestii spornych
Wszelkie kwestie sporne wynikajàce z niniejszej umowy b´dà rozwiàzywane
w drodze bezpoÊrednich negocjacji pomi´dzy stronami.

6. Okres obowiàzywania umowy
Umowa zosta∏a sporzàdzona w j´zyku angielskim i w j´zyku polskim. Ka˝da ze stron otrzyma dwa (2) egzemplarze umowy, jeden w j´zyku angielskim
i jeden w j´zyku polskim. Umowa wchodzi w ˝ycie niezw∏ocznie po jej podpisaniu. Umowa obowiàzuje na czas nieokreÊlony, z mo˝liwoÊcià pisemnego wypowiedzenia przez ka˝dà ze stron w terminie 6 miesi´cy.
Podpisano w czerwcu 2006 r.
Marian Skaênik

David Charters

