
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Gdyni pomiędzy:

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ, z siedzibą w Gdyni (81-127), ul. Śmidowicza 69,

tel. 261 26 26 32, REGON 190064136, NIP 586-010-46-93, zwaną dalej „Akademią",

reprezentowaną przez:

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

REGIONALNĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ POMORZA z siedzibą w Gdańsku (80-852), ul.

Dyrekcyjna 7, zarejestrowanej pod numerem KRS przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk -

Północ w Gdańsku. NIP 957 100 39 47, zwaną dalej „Izbą", reprezentowaną przez:

Damiana Muchę - Członka Zarządu

Bogdana Ołdakowskiego - Członka Zarządu

zwanymi dalej „Stronami".

§ 1

Strony nawiązują współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia

studentów Akademii i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy

i praktycznych umiejętności.

§2

Zakres współpracy:

1. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Akademią a partnerami biznesowymi

zrzeszonymi w Izbie.

2. Organizacja praktyk i staży dla studentów Akademii u wybranych przedsiębiorców

zrzeszonych w Izbie.

3. Wspólna organizacja konferencji, spotkań środowiska biznesu z przedstawicielami nauki.

4. Działania na rzecz kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród studentów Akademii.

5. Wykorzystanie potencjału pracowników akademickich, studentów ze szczególnym

uwzględnieniem studenckich kół naukowych dla potrzeb praktyki gospodarczej.



Strony ustalają, że wymienione formy współpracy nie wyczerpują wszystkich możliwości

i będą otwarte również na nowe formy.

§ 3

1. Strony ustalają, że w zakresie bieżącej realizacji Porozumienia pełnomocnikiem Rektora

Akademii będzie dr Monika CHOJNACKA i dr Svitlana LIZAKOWSKA,

a Pełnomocnikiem Izby będzie Magdalena WOLDAŃSKA.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. l nie obejmuje prawa do zawierania umów.

§ 4

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. Każda ze Stron może je

wypowiedzieć z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej

pod rygorem nieważności.

§5

1. W sprawach nieobjętych porozumieniem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

i właściwych aktów prawnych.

2. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku

z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze Stron.
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