
POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I SZKOLENIOWEJ

Dnia .f\.U...października 2015 roku w Gdyni pomiędzy:
AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni,
z siedzibą: ul. inż. J. Smidowicza 69
NIP: 586-010-46-93 , REGON 190064136 zwaną dalej „Akademią" reprezentowaną przez:

Rektora - Komendanta - komandora prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA,

a Alteams Poland Sp. z o.o. z siedzibą: 84-300 Lębork, ul. Abrahama 10 wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000437998, (NIP: 5272685687,
REGON: 146362840) zwaną dalej „Przedsiębiorstwem" reprezentowanym przez:

Członka Zarządu - Pana Asko Nevala

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§1
Strony zawierają porozumienie o współpracy, której celem jest wykorzystanie i wymiana
doświadczeń i dorobku naukowego Akademii oraz potencjału i pozycji Przedsiębiorstwa dla
dalszych działań służących dobru Stron, na zasadzie wymiany barterowej.

§2
Przedmiotem współpracy będzie:

• prowadzenie wspólnych prac w zakresie analizy problemów związanych z procesami
technologicznymi i ich rozwiązań,

• propagowanie wspólnych osiągnięć Akademii i Przedsiębiorstwa,
• organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych przez Strony w zakresie doskonalenia

zawodowego kadr,
• organizowanie przez Przedsiębiorstwo praktyk i staży dla studentów Akademii - w miarę

organizacyjnych możliwości Przedsiębiorstwa i według ustalonego przez Strony planu w
zakresie terminów, tematyki i ilości osób,

• udostępnianie Stronom materiałów dydaktycznych i informacyjnych dotyczących
nowoczesnych technologii, zgodnie z uprzednio podpisaną Wzajemną Umową
Poufności,

• wspólne opracowanie i wdrażanie do działalności Przedsiębiorstwa usprawnień w
obszarze technologii wytwarzania,

• współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów Akademii - w miarę
organizacyjnych możliwości Przedsiębiorstwa,

• współpraca w zakresie realizacji prac dyplomowych studentów Akademii - o ile ich
tematyka nie narusza zobowiązań Przedsiębiorcy wobec jego klientów do zachowania
klauzuli poufności.

§3
1. Realizacja zadań określonych w § 2 będzie następowała poprzez wspólne podejmowanie
prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wzajemne udostępnianie posiadanego
zaplecza badawczego i technicznego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
2. W czasie wykonywania niniejszego porozumienia Przedsiębiorstwo upoważnione będzie
do posługiwania się w obrocie gospodarczym logo Akademii wraz z informacją „Partner
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni"



§4
Porozumienie nie przewiduje skutków finansowych.

§5
W razie potrzeby będą zawierane odrębne umowy dotyczące przedsięwzięć szczegółowych z
określeniem praw autorskich i rozliczeń finansowych.
Każda ze stron zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji dotyczących tych umów
oraz nie ujawniania osobom trzecim wyników prac realizowanych na ich podstawie, bez
pisemnej zgody drugiej strony. Strony zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z
dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 182, póz. 1228 z
późniejszymi zmianami).

§6
Wszystkie ustalenia dotyczące poszczególnych prac i ich nakładów będą rejestrowane i
parafowane przez koordynatorów obu stron. Będą oni dokumentować wkład pracy każdej ze
stron i stanowić podstawę do rozliczeń zgodnie z § 5.

§7

Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony. Przewiduje się możliwość rozwiązania
porozumienia przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na
koniec miesiąca, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu realizacji i po rozliczeniu
umów, o których mowa w § 5.

§8
Bezpośrednimi koordynatorami współpracy są:
- ze strony Akademii:
- kmdr dr hab. inż. Wojciech Jurczak

- ze strony Przedsiębiorstwa:
- mgr.inż. Grzegorz Rompa

§ 9
Spory powstałe w trakcie realizacji współpracy rozstrzygane będą przez Strony w drodze
polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy
sąd powszechny.

§10
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj ą zgody obu stron i formy pisemnej.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia ma zastosowanie
kodeks cywilny.

§12
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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