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§ 1

Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i Fundacja Studentów

i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition, zwana dalej Fundacją,

zwane dalej Stronami, deklarują podjęcie współpracy w zakresie projektów edukacyjnych,

naukowych oraz działań organizacyjnych.

§2

Strony prowadzić będą współpracę na bazie równych praw, partnerstwa

i wzajemnych korzyści w następujących obszarach działalności:

1) Edukacja, w tym m.in.:

a) organizowanie projektów edukacyjnych wykorzystujących potencjał dydaktyczny

Akademii oraz szkoleniowy Fundacji;

b) organizacja konferencji i praktyk studenckich;

c) organizacji szkoleń i sympozjów poświęconych jakości kształcenia oraz

kształtujących postawy obywatelskie.

2) Nauka, w tym m.in.:

a) możliwość tworzenia partnerstw i konsorcjów w celu ubiegania się o środki na

prowadzenie badań oraz realizację projektów.

3) Działania organizacyjne, w tym m.in.:

a) współorganizacja przedsięwzięć Prezydium Samorządu Studentów oraz innych

organizacji studenckich zarejestrowanych w Akademii, w przypadku wyrażenia przez

nie takiej woli;

b) promocja oferty dydaktycznej Akademii oraz działań edukacyjnych Fundacji;

c) wspierania inicjatyw drugiej strony zmierzających do pozyskania środków

zewnętrznych.

§3

1. Przedstawiciele obu Stron zobowiązują się wypełniać wzajemne zobowiązania, zgodnie

z ww. obszarami działania.

2. Niniejsza umowa ma ograniczony charakter. Wszystkie rodzaje działalności, które

wiążą się z wzajemnymi nakładami finansowymi będą omawiane podczas obustronnych



rozmów, zostaną opisane w załącznikach do umowy i podpisane przez osoby

upoważnione do podpisywania takich dokumentów.

3. Jeżeli Strony nie będą miały wystarczających środków na realizację

zaplanowanych celów, mogą podjąć działania mające na celu uzyskanie wsparcia

finansowego od podmiotów zewnętrznych (np. funduszy publicznych i prywatnych,

również krajowych i międzynarodowych organizacji wspierających naukę i działalność

organizacji pozarządowych).

§ 4

1. Strony zobowiązują się do powoływania się na współpracę podjętą niniejszą umową,

w szczególności poprzez:

a) umieszczenie informacji o współpracy pomiędzy Stronami na łaniach serwisu

interaetowego Akademii i Fundacji wraz z linkami do każdej ze Stron;

b) wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych dotyczących

Partnerów i ich działalności w celu ich rozpowszechniania wśród pracowników i

studentów Akademii oraz wolontariuszy i uczestników działań Fudnacji.

2. Strony zobowiązują się dochować tajemnicy współpracy w zakresie ochrony danych

osobowych i informacji finansowych. Warunek ten będzie obowiązywał również po

wygaśnięciu umowy. Informacje mogą być ujawnione wyłącznie na podstawie decyzji

obu Stron, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Strony

maj ą prawo do przekazywania informacji osobom trzecim tylko za zgodą drugiej Strony.

3. Za obopólną zgodą Strony mogą zaprosić do współpracy inne podmioty, jeżeli uznają, że

jest to zgodne z celami niniejszej umowy i będzie korzystne z punktu widzenia realizacji

celów współpracy.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o podejmowanych działaniach

związanych z ich wspólną działalnością i do wspierania we wszystkich działaniach

prowadzących do osiągnięcia celów współpracy, które są określone w § 2 niniejszej

umowy.

5. Sposób przekazywania i prezentacji materiałów informacyjnych, o których mowa

w ust. l będzie uzgadniany przez Strony na bieżąco.

§ 5

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy

mogą zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych.



2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszej umowy odbywać się będzie

na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze

pozyskiwane przez każdą ze Stron ze źródeł zewnętrznych.

3. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi

w Polsce.

§6

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej. Wypowiedzenie staje się

skuteczne po upływie l miesiąca od złożenia notyfikacji.

2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub jej istotnych punktów, umowa może

zostać rozwiązana.

3. Umowa może być zmieniona lub rozszerzona na mocy porozumienia Stron.

4. Umowa została podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej

ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Prezydium Samorządu Studentów Akademii

Marynarki Wojennej.

5. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a) Prorektor ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW;

b) Prezes Zarządu Fundacji, Łukasz Wyszyński.
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