
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu4tóvj.20i$ 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,

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-627), ul. l Maja 36,
tel. 91 462 40 84, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000275262 NIP 955-218-99-80, REGON 320324344, o kapitale zakładowym
PLN 400.000 w całości wpłaconym, posiadającą status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany
decyzją Ministra Gospodarki o numerze l/CBR/13 z dnia 25.01.2013r, zwaną dalej Pracodawcą,
reprezentowaną przez Zarząd w osobie:

Dyrektora Zarządzającego - Romana HAB ERKA

zwanymi dalej „Stronami"
o następującej treści:

Zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezależności i uwzględniając wzajemne korzyści,
a także kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, Strony uznają za
celową współpracę w ramach ustawowych oraz statutowych uprawnień i zadań z uwzględnieniem
kierunków zawartych w niniejszym Porozumieniu.

§ 1
Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń, dorobku Akademii
Marynarki Wojennej i Autocomp Management Sp. z o.o. w przedmiocie tworzenia i prowadzenia
innowacyjnych projektów z zakresu informatyki oraz mechatroniki, jak i wspólnej działalności
naukowej, w tym organizacji sympozjów, narad oraz konferencji.

§2
Współpraca o której mowa w § l może być realizowana między innymi przez:

1) organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów, doktorantów i absolwentów
Akademii u Pracodawcy w ramach prowadzonych wspólnych przedsięwzięć;

2) możliwość wspólnego ustalenia tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane
w ramach współpracy z Pracodawcą pod opieką osoby wyznaczonej z Akademii;

3) organizowanie wspólnych sympozjów, seminariów, warsztatów oraz wykładów praktycznych
oraz konferencji naukowych tematycznie związanych z obszarem działalności obu Stron, w tym
z zakresu określonego w § 1;

4) prezentację Pracodawcy wśród studentów i doktorantów Akademii oraz kadry MON;
5) prowadzenie wspólnych badań, w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych i prac

rozwojowych w zakresie określonym w § 1;
6) komercjalizację zrealizowanych wspólnie projektów badawczych, w szczególności poprzez

współorganizowanie wspólnych festiwali, sympozjów, spotkań oraz konkursów, a także
realizację różnego rodzaju projektów innowacyjnych w obszarze symulatorów i trenażerów
uzbrojenia morskiego.

7) wzajemne prezentowanie i propagowania osiągnięć oraz dorobku 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 współpra-
cy, 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 w ramach realizacji wspólnych projektów zapewnieni studentom i doktorantom
możliwość odbywania praktyk zawodowych i/lub staży, a w szczególności:

a. wyznaczy opiekuna praktyk i/lub stażu;
b. zapewnieni odpowiednie miejsce odbywania praktyk i/lub staży;
c. zapozna studenta/doktoranta z przepisami BHP, o ochronie tajemnicy państwowej

i służbowej oraz z regulaminem pracy;
d. dopilnuje właściwe wykonanie przez studenta/doktoranta programu praktyki i/lub staży;
e. umożliwi nadzór przebiegu praktyki i/lub stażu opiekunowi dydaktycznemu studen-

ta/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 studen-
tom/doktorantom jest mocą niniejszego Porozumienia wyłączona w zakresie dopuszczalnym
przez przepisy prawa.

§8
Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia wywołujące skutki finan-

sowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną w odrębnych umowach
cywilno-prawnych.

§9
Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do elementów prac

wykonanych samodzielnie, bez udziału drugiej Strony. Wyniki wspólnych prac są własnością
umawiających się Stron w części zależnej od wkładu pracy.



§10
Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że jego realizacja odbywać się będzie
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2010 r. nr 182, póz. 1228 z późn. zm.).

§11
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany Porozumienia dokonywane
będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania Porozumienia za sześciomiesięcznym okresem wy-
powiedzenia, lub w każdym czasie za porozumieniem Stron.
3. Kwestie sporne wynikłe w trakcie obowiązywania Porozumienia Strony będą rozwiązywać polu-
bownie.

§12
Strony ustalają, że osobami, odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających
z niniejszego porozumienia są:
- ze strony Pracodawcy: Imię, Nazwisko osoby odpowiedzialnej: Roman Haberek Stanowisko: Dy-
rektor Zarządzający e-mail: rhaberek@autocomp.com.p] Nr telefonu: 91462-40-84, kom.:
+48506051 745
- ze strony Akademii: Imię, Nazwisko osoby odpowiedzialnej: Tomasz Praczyk Stanowisko: Dy-
rektor Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki e-mail: t.praczyk@amw.gdYnia.pl Nr telefo-
nu: +48 261262703 kom.: +48 664476943

§13
Za zgodą Stron porozumienie może ulec zmianie, przy czym zmiany i uzupełnienia wymagają for-
my pisemnej pod rygorem nieważności.

§14
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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