
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 01.02. 2016 roku pomiędzy:

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ, z siedzibą w Gdyni (81-103), ul. Śmidowicza 69,

tel. 586262520, REGON 190064136, NIP 586-010-46-93, zwaną dalej „Akademią",

reprezentowaną przez:

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

C. HARTWIG GDYNIA S.A z siedzibą w Gdyni (81-369), ul. Derdowskiego 7, tel.

586900000, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

NIP: 586-010-42-85, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości

wpłaconym i Zarządzie w osobach: Ryszard Warzecha i Andrzej Hass, zwaną dalej

Pracodawcą, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Ryszarda Warzechę

Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. finansowych - Andrzeja Hassa,

zwanymi dalej „Stronami", postanowiły, co następuje:

§ 1

Strony nawiązują współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia

studentów i doktorantów Akademii i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez

nich wiedzy i praktycznych umiejętności.

§2

Współpraca o której mowa w §1 może być realizowana między innymi przez:

1) organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów, doktorantów

i absolwentów Akademii u Pracodawcy;



2) organizowanie miejsc pracy dla studentów, doktorantów i absolwentów Akademii;

3) możliwość wspólnego ustalenia tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być

realizowane w ramach współpracy z Pracodawcą pod opieką osoby wyznaczonej

z Akademii;

4) wspólną organizację warsztatów oraz wykładów praktycznych;

5) prezentację Pracodawcy wśród studentów i doktorantów Akademii;

6) prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów w tematach stanowiących

zainteresowanie obu Stron.

§ 3

Niniejsze porozumienie nie nakłada na jej Strony żadnych zobowiązań finansowych.

Strony zawrą odrębne umowy, które będą regulować w sposób szczegółowy zakres i sposób

realizacji współpracy, o której mowa w § l niniejszego porozumienia.

§ 4

Strony dołożą największej staranności w celu zapewnienia najkorzystniejszych

warunków do realizacji niniejszego porozumienia.

§ 5

Pracodawca zobowiązuje się do każdorazowego określenia szczegółów danej oferty,

a przede wszystkim: jej zakresu, wymiaru czasu oraz kwalifikacji kandydatów wg

określonego wzorca.

§ 6

1. Pracodawca deklaruje zapewnienie studentom i doktorantom warunków odbywania

praktyk zawodowych i/lub staży, a w szczególności:

a. wyznaczenie opiekuna praktyk i/lub staży;

b. zapewnienie odpowiednich miejsc odbywania praktyk i/lub staży;

c. zapoznanie studenta/doktoranta z przepisami BHP, o ochronie tajemnicy państwowej

i służbowej oraz z regulaminem pracy;

d. dopilnowanie właściwego wykonania przez studenta/doktoranta programu praktyki

i/lub staży;



e. umożliwianie kontroli przebiegu praktyki i/lub stażu opiekunowi dydaktycznemu

studenta/doktoranta z ramienia Akademii.

2. Akademia deklaruje:

a. opracowanie w porozumieniu z Pracodawcą szczegółowego programu praktyki i/lub

stażu;

b. współdziałanie z Pracodawcą w zakresie merytorycznego przebiegu praktyki i/lub

stażu oraz kontroli i oceny tej praktyki.

3. Student/doktorant skierowany na praktykę lub staż zobowiązany jest do przestrzegania:

a. ustalonego przez Pracodawcę porządku i dyscypliny pracy;

b. obowiązujących u Pracodawcy zasad ochrony informacji niejawnych;

c. zasad ochrony tajemnicy Pracodawcy;

d. ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Pracodawcę.

§ 7

1. W razie naruszenia przez którąkolwiek ze Stron warunków porozumienia, druga Strona

uprawniona jest do natychmiastowego odstąpienia od dalszej jego realizacji.

2. Pracodawca może zażądać od Akademii odwołania z praktyki lub stażu

studenta/doktoranta, który w okresie odbywania praktyki lub stażu naruszy regulamin

pracy, lub inny regulamin obowiązujący u Pracodawcy, lub jeżeli student/doktorant

w jakikolwiek inny sposób będzie działał na szkodę Pracodawcy.

3. Odpowiedzialność Pracodawcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Akademii lub

studentom/doktorantom jest mocą niniejszego Porozumienia wyłączona w zakresie

dopuszczalnym przez przepisy prawa.

§ 8

Strony ustalają, że osobami, odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających

z niniejszego porozumienia są:

- ze strony Pracodawcy:

Imię, Nazwisko osoby odpowiedzialnej: Sabina PAJĄK

Stanowisko: Kierownik Działu Marketingu

e-mail: s.pajak@chg.pl
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Nr telefonu: 58 690 02 92, kom.: +48 502 012 609

- ze strony Akademii:

Imię, Nazwisko osoby odpowiedzialnej: Adam DUCZMAL

Stanowisko: Dyrektor Biura Rektora AMW

e-mail: a.duczmal@amw.gdynia.pl

Nr telefonu: 261 26 25 20, kom.: +48 696 436 104

§9

Za zgodą Stron porozumienie może ulec zmianie, przy czym zmiany i uzupełnienia

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§11

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze Stron.
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