
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
I

ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 2 IM. MIKOŁAJA REJA W KRAŚNIKU

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą przy ul. Śmidowicza 69, 81-127
Gdynia, reprezentowana przez Rektora-Komendanta kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, zwana dalej
„Akademią" oraz

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reya w Kraśniku, z siedzibą przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 25,23-210 Kraśnik,
reprezentowana przez Dyrektora mgr Krzysztofo Starucha, zwany dalej „Szkołą"

zawieraj ą niniejsze Porozumienie o współpracy, zwane dalej „Porozumieniem".

W celu realizacji niniejszego Porozumienia strony postanawiają co następuje:

§ 1

Szkoła zobowiązuje się do:

1. Propagowania wśród kandydatów i uczniów Szkoły oferty studiów wojskowych i cywilnych w Akademii,
w tym ekspozycji materiałów informacyjnych Akademii,

2. Uwzględnienia w swojej ofercie edukacyjnej tematyki morskiej związanej z historią, bezpieczeństwem
narodowym i gospodarką,

3. Współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i
studentów,

4. Zapraszania studentów kierunków wojskowych i cywilnych Akademii do prowadzenia praktyk
pedagogicznych, udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych
organizowanych na terenie Szkoły,

5. Umożliwienia prowadzenia badań naukowych przez kadrę naukową i dydaktyczną Akademii,
6. Utworzenia na stronach internetowych Szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową

uczelni (link),
7. Uwzględnienia w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o ofercie Akademii oraz

formach wzajemnej współpracy.

§2

Akademia zobowiązuje się do:

1. Objęcia Szkoły patronatem naukowym,
2. Objęcia patronatem konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów

(olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.),
3. Objęcia patronatem imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-

historycznych,
4. Zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych,



5. Przekazywania publikacji oraz innych materiałów, które mogą być wykorzystywane w procesie
dydaktycznym placówki,

6. Umieszczenia informacji o współpracy ze Szkołą na stronach internetowych Akademii.

§ 3

Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Każda ze
stron ma prawo wypowiedzenia Porozumienia z 60-dniowym wyprzedzeniem. Niniejsze Porozumienie nie
pociąga za sobą zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze stron.

§4

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kraśnik, dnia 5 marca 2018 roku.
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