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Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i Oddział Morski Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, zwany dalej

Instytutem, zwane dalej Stronami, mając na względzie wspólne korzyści, deklarują podjęcie

współpracy w zakresie nauczania i działalności naukowo-badawczej oraz wzajemnego

prowadzenia praktyk zawodowych i stażów.

§ 1

Współpraca pomiędzy Stronami obejmuje w szczególności:

1) odbywanie przez studentów Akademii nieodpłatnych praktyk zawodowych i stażu przy

udziale Instytutu, zgodnie z ustalonym programem praktyk zawodowych/stażu;

2) prowadzenie badań naukowych z możliwością wykorzystania zasobów Instytutu,

a w szczególności:

a) wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych;

b) wykonywanie badań hydrologicznych;

c) wykonywanie badań w zakresie ochrony środowiska;

d) ankietowanie na terenie Instytutu.

3) wspólne organizowanie spotkań naukowo - dydaktycznych, konferencji naukowych,

prelekcji przy wzajemnym wsparciu osobowym;

4) wspólne wydawanie publikacji naukowych.

§2

Realizacja w/w działań każdorazowo wymaga uzgodnienia z Instytutem w zakresie

warunków i terminów oraz zakresu badań. Instytut zastrzega sobie prawo do odmowy

udostępnienia danych w sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa lub

z uzasadnionego interesu Instytutu.

§ 3

Szczegółowe zasady współpracy na płaszczyznach wymienionych w § l Strony będą

każdorazowo ustalać na podstawie odrębnego porozumienia.



§ 4

1. Liczba studentów jednorazowo odbywających praktykę zawodową/staż powinna

każdorazowo zostać uzgodniona z Instytutem.

2. Terminarz odbywania praktyk zawodowych/stażu Strony ustalać będą w drodze bieżących

uzgodnień, z tym, że Akademia preferuje okresy letniej przerwy semestralnej.

3. Przed podjęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do:

a) zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów

leczenia w okresie praktyki zawodowej i przedłożenia polisy ubezpieczeniowej

w Akademii. W przypadku, gdy student opłaca w Akademii roczną składkę z tytułu

ubezpieczenia N W i KL, obowiązany jest przed podjęciem praktyki/stażu przedłożyć

Instytutowi dowód opłaty ubezpieczenia;

b) podpisania i przedłożenia Instytutowi oświadczenia stanowiącego załącznik Nr l do

Umowy.

4. Praktyka zawodowa/staż będą odbywać się nieodpłatnie.

5. Wszelkie działania podejmowane w ramach praktyki zawodowej/stażu na terenie Instytutu

prowadzone będą z zachowaniem obowiązujących zasad i przepisów bhp oraz systemu

przepustko wego.

§ 5

W ramach prowadzonej współpracy Stronom przysługuje wzajemne uprawnienie do:

1) prezentowania materiałów informacyjnych na temat działalności Stron w miejscach przez nie

wskazanych;

2) prezentowania oferty edukacyjnej Akademii oraz przedsięwzięć podejmowanych przez

Instytut w ramach prowadzonej działalności;

3) zamieszczenia na stronie internetowej Instytutu baneru z logo Akademii z przekierowaniem

na stronę internetową Akademii;

4) zamieszczenia na stronie internetowej Akademii baneru z logo Instytutu z przekierowaniem

na stronę internetową Instytutu.



§ 6

Nad prawidłową realizacją Umowy nadzór sprawować będą;

1) ze strony Akademii: kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ;

2) ze strony Instytutu: Pani Wiesława Cielątkowska, tel. (58) 62-88-220, adres e-mail:

wieslawa.cielatkowska@imgw.pl.

§7

Umowa nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

§8

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na pisemne żądanie jednej ze Stron z zachowaniem

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także w każdym innym terminie za pisemną zgodą obu

umawiających się Stron.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody umawiających się Stron wyrażonej na

piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia

05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, póz. 1228) i zachowania

w tajemnicy wiadomości związanych z jej realizacją, a w szczególności

nierozpowszechniania wyników pracy i innych osiągnięć uzyskanych w związku ze

wzajemną współpracą.

6. Spory powstałe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku

nieosiągnięcia porozumienia będą przesłanką do rozwiązania niniejszej Umowy.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.



§ 7

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr l do Umowy:

l. Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia praktyk zawodowych/stażu.

W imieniu

Akademii Marynarki Wojennej

W imieniu

Oddziału Morskiego IMiGW-PIB

Rektor-Komendant

kontradmirąj/flr inż. Czesław DYRCZ

p. o. Dyrektor

Pan Jakuba SPERA

Rektor-Komendant Elekt

kmdr prof. d/habi Tomasz SZUBRYCHT

R A D C A P R A W N Y
YNASKI WOJENNE

snciEWicz



Załącznik Nr 1 do Umowy o współpracy

OŚWIADCZENIE STUDENTA
o spełnianiu warunków do podjęcia praktyk zawodowych/stażu

Ja, niżej podpisany (-na):

imię i nazwisko

data urodzenia, PESEL

oświadczam, że:

1. jestem studentem (-tka) studiów stacjonarnych
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku

2. zawarłem (-łam) umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów
leczenia w okresie praktyki zawodowej / opłacam na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni roczną
składkę z tytułu ubezpieczenia NM i KL

'niepotrzebne skreślić

Niniejszym zobowiązuję się do:
a) sumiennego wykonywania powierzonych mi w ramach praktyki zawodowej/stażu obowiązków,
b) przestrzegania regulaminu wewnętrznego obowiązującego w Instytucie Meteorologii i

Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział Morski w Gdyni, a także
obowiązujących przepisów bhp i procedur wewnętrznych,

c) wykonywania poleceń służbowych kierowników zmiany, bezpośrednich przełożonych i osób
prowadzących praktyki zawodowe/staż,

d) współpracy z innymi pracownikami IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni w niezbędnym zakresie.

Data
Podpis


