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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
zawarte w Wieliczce w dniu 2 czerwca 2005 roku pomiędzy: 

Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z siedzibą 
w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78 
zwanym w treści porozumienia „Uczelnią", reprezentowanym przez: Rektora - 
Prof. dr hab. Mariana Bukowca 

a 

Kopalnią Soli „Wieliczka" - Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą 
w Wieliczce, Park Kingi 1, 
zwaną w treści porozumienia „Kopalnią", reprezentowaną przez: Dyrektora 
Naczelnego Kopalni - Mgr inż. Zbigniewa Zarębskiego 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie i Kopalnia Soli „Wieliczka" wyrażają wolę 
nawiązania bezpośredniej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz edukacyjnej 
dotyczącej działalności turystycznej i fizjoterapeutycznej w zakresie wykorzystywania potencjału 
naukowego Akademii Wychowania Fizycznego oraz zasobów turystycznych i walorów 
klimatycznych Kopalni Wieliczka do celów turystycznych i leczniczych. Współpraca będzie zmierzać 
do realizacji wspólnych prac naukowo - badawczych oraz do stworzenia płaszczyzny 
umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego Akademii 
Wychowanki Fizycznego oraz zasobów Kopalni Soli „Wieliczka". Celami, do których będą dążyć 
strony jest osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania i szkolenia oraz swobodnej i otwartej 
wymiany poglądów i doświadczeń w celu promocji osiągnięć Akademii Wychowania Fizycznego i 
Kopalni Soli "Wieliczka" w kraju i za granicą. 

Ze względu na specyfikę zagadnień które mogą w przyszłości stanowić przedmiot współpracy 
Porozumieniu nadaje się formułę otwartą. 

 
 
 

§1 
 

Realizując postanowienia Statutu Akademii Wychowania Fizycznego oraz Misji Kopalni Soli 
„Wieliczka" Strony zawierają porozumienie jako realizację wcześniejszych uzgodnień. 
 

 
§2 

1. Uczelnia obejmuje patronat naukowo - badawczy nad prowadzoną działalnością Kopalni Soli 
„Wieliczka" w zakresie turystyki i fizjoterapii. 

2. Patronat, o którym mowa w ust. 1 oznacza w szczególności: 
a) stworzenie wyznaczonym pracownikom Kopalni możliwości podnoszenia kwalifikacji 

poprzez: możliwość kształcenia podyplomowego, realizację wspólnych prac naukowo- 
badawczych, umożliwianie w/w pracownikom odbywania staży, udziału w szkoleniach, 
kursach, programach naukowo - badawczych itp. realizowanych przez Uczelnię, 

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych Uczelni. 
c) realizowanie innych przedsięwzięć po dokonaniu niezbędnych uzgodnień pomiędzy 

Stronami. 
 
 
 



 
 

§3 
 
Kopalnia w ramach współpracy z Uczelnią zobowiązuje się do: 

1. Udostępniania podziemnej i naziemnej bazy turystyczno - leczniczej dla realizacji programów 
nauczania przed i podyplomowego w zakresie turystyki i fizjoterapii prowadzonej przez 
Uczelnię. 

2. Umożliwienia nauczycielom akademickim współpracującym w ramach porozumienia z 
Kopalnią, odpowiednich warunków pracy określonych w odrębnych umowach i na warunkach 
uzgodnionych przez Strony. 

 §4 

Do pełnienia nadzoru nad realizacją porozumienia Uczelnia i Kopalnia wyznaczają swoich 
pełnomocników. 

Ze strony Uczelni: w zakresie turystyki - dr Zygmunt Kruczek 
w zakresie fizjoterapii - lek med. Stanisława Kmieć 

Ze strony Kopalni: w zakresie turystyki - mgr inż. Marian Leśny 
Prezes Zarządu KSW Trasa Turystyczna w zakresie fizjoterapii - 

mgr inż. Jan Kubas Dyrektor Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Leczniczego Kopalni Soli „ Wieliczka" 

§5 

Dla zapewnienia realizacji niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się do utrzymywania stałych 
kontaktów roboczych poprzez okresowe spotkania wyznaczonych Pełnomocników Stron oraz 
zespołów problemowych powołanych przez Pełnomocników. 

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wystąpienia o jego rozwiązanie z zachowaniem 

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla ważności wypowiedzenia wymagane jest 
zachowanie formy pisemnej. 

3. W przypadku rozwiązania porozumienia Strony wspólnie określą realizację zobowiązań 
wynikających z niniejszego porozumienia, a skutkujących na następne lata (kontynuacja procesu 
dydaktycznego, badań naukowych itp.). 



Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 
otrzymuje Kopalnia, 2 egzemplarze Uczelnia. 
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