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§1
Zakres współpracy

1. Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej AMW i Fundacja ADAPTACJA zwana
dalej Fundacją deklarują podjęcie współpracy w zakresie organizacji praktyk i staży
studenckich, propagowania i promocji nauki, działań dydaktycznych oraz
organizacyjnych.

2. AMW oraz Fundacja prowadzić będą współpracę na zasadach partnerstwa, równych
praw i wzajemnych korzyści w zakresie:

a) podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów na rynku pracy, min. poprzez
organizację wspólnych praktyk i staży, z szczególnym uwzględnieniem studentów
kierunku pedagogika,

b) organizacj i wykładów i warsztatów dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin, a także
organizacji wykładów i warsztatów z zakresu terapii, profilaktyki oraz
wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych,

c) organizacji szkoleń, warsztatów i kursów dla wolontariuszy,

d) organizacji konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych wspomaganiu osób
starszych i niepełnosprawnych, jakości kształcenia oraz edukacji,

e) możliwości tworzenia partnerstw i konsorcjów w celu ubiegania się o środki na
prowadzenie badań oraz realizację projektów,

f) przygotowywania skryptów, podręczników i pomocy dydaktycznych, monografii
i innych publikacji,

g) konsultacji przy przygotowywaniu planów studiów podyplomowych,

h) promocji oferty dydaktycznej AMW (zwłaszcza oferty studiów podyplomowych)
oraz działań Fundacji.

3. Wszystkie wymienione wyżej działania podej mowane będą po wcześniej szym ustaleniu
warunków i terminów przez AMW\ Fundację.

4. W ramach niniejszego porozumienia AMW oraz Fundacja podejmować mogą również
inne, poza wymienionymi powyżej rodzaje współpracy, których forma będzie określana
każdorazowo w toku bieżącej współpracy.



§2

Forma i warunki współpracy

1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia wzajemnej współpracy AMW oraz
Fundacja postanawiają organizować w miarę istniejących potrzeb spotkania robocze
z udziałem swoich przedstawicieli.

2. AMW oraz Fundacja zobowiązują się do powoływania się na współpracę podjętą
niniejszą umową, w szczególności poprzez:

a) umieszczenie informacji o współpracy pomiędzy Stronami na stronach internetowych
AMW, Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW oraz Fundacji,

b) wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych dotyczących
Partnerów i ich działalności w celu ich rozpowszechniania wśród pracowników AMW
i studentów Akademii oraz pracowników Fundacji. Sposób przekazywania
i prezentacji materiałów informacyjnych będzie uzgadniany przez AMW oraz Fundację
na bieżąco.

3. Niniejsza umowa nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla
żadnej ze stron.

4. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a) Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW;

b) Prezes Fundacji ADAPTACJA Kordian Kulaszewicz

§3

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez umocowanych przedstawicieli obu
stron. Jest zawarta na czas nieokreślony.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić na pisemny wniosek AMW oraz Fundacji
z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

4. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej

5. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub jej istotnych punktów, umowa
może zostać rozwiązana przez AAłWoraz Fundację.



6. Umowa może być zmieniona lub rozszerzona na mocy porozumienia AMW oraz
Fundację.

l. Wszelkie spory wynikające z tej Umowy lub pozostające w związku z nią będą
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez
Sąd.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla A^Sjf oraz Fundacji.
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