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Porozumienie o współpracy

zawarte w dniu 26 lutego 2016 r. pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni z siedzibą przy
ul. Śmidowieża 69, 81-127 Gdynia, reprezentowaną przez:
1) Rektora-Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
oraz
Wydziałem Mechaniczno- Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej reprezentowanym
przez:
2) Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Bogdana Żaka, zwaną dalej Akademią
a
Gminą Miejską Rumia z siedzibą przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, reprezentowaną
przez:
- Burmistrza Miasta Rumi - mgr inż. Michała Pasiecznego, zwaną dalej Gminą

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§1

Strony mocą niniejszej umowy postanawiają podjąć współpracę wychowawczą
i dydaktyczną, a także szeroko rozumianą współpracę środowisk akademickich i szkolnych
mającą na celu podnoszenie poziomu kształcenia uczniów i studentów, rozwój kadr
dydaktycznych i naukowych oraz wymianę inicjatyw i idei służących popularyzacji
i rozwojowi mechatroniki oraz automatyki i robotyki.

§2

Współpraca będzie organizowana i realizowana przez odpowiednie jednostki organizacyjne
Stron.



§6

Strony zgodnie dopuszczają możliwość realizacji form współpracy wskazanych w §3
z udziałem podmiotów trzecich, w celu lepszej i efektywniejszej realizacji niniejszego
porozumienia.

§7

Przy realizacji niniejszego porozumienia każda ze Stron respektować będzie interesem
oraz dobre imię drugiej Strony, a ewentualne spory rozwiązywane będą w drodze negocjacji
i wzajemnych ustępstw.

§8

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie porozumienia może zainicjować każda ze Stron w każdym czasie,

jednak, co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego.
3. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia zgodnie z postanowieniem ust. 2,

Strony zobowiązują się doprowadzić do końca wszelkie formy współpracy podjęte
przed dniem rozwiązania porozumienia.

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.

§9

1. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego porozumienia
ze strony Wydziału jest Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich Wydziału
Mechaniczno- Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr Agata
Załęska-Fornal tel: 261 262 953, e-mail: a.fornal@amw.gdynia.pl

2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego porozumienia
ze strony Gminy jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi
mgr Lucyna Oglęcka, tel: 58 671 29 17, e-mail: lucyna.oglecka@rumia.edu.pl

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowione przez Strony niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
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