
Umowa zgodna ze wzorem 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

CIiTT/…..…../20.. 

Zawarte w dniu …………… w Warszawie pomiędzy: 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, 

NIP 525-000-74-25, REGON 000001784 reprezentowaną przez: 

1. Prof. dr hab. inż. Aleksandra Lisowskiego – Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką SGGW 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr 78/2016 z dnia 1września 2016 r. 

2. tytuł i/lub stopień naukowy, Imię i Nazwisko - Dziekana Wydziału i tutaj nazwa Wydziału lub inna nazwa 

jednostki organizacyjnej – działającego/ej na podstawie § 75 ust. 2 pkt 1 Statusu SGGW 

zwanej w dalszej części "SGGW" 

a  

Panią/Panem Imię i Nazwisko prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: 

Pełna nazwa Podmiotu jak w rejestrze CEIDG. Proszę do umowy załączyć wydruk CEIDG 

z adresem Nazwa miasta kod, ul. Nazwa ul. i nr, NIP Nr NIP, REGON Nr REGON reprezentowaną przez: 

Imię i Nazwisko – Pełniona funkcja osoby uprawnionej wg CEIDG 

zwaną w dalszej części „Podmiotem otoczenia gospodarczego”,  

 

łącznie zwane „Stronami”. 

§ 1. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym 

ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze 

nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji 

środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego. Strony 

niniejszego Porozumienia, biorąc pod uwagę przyspieszenie wdrożeń do przemysłu opracowań naukowo-

badawczych, zamierzają ze sobą współpracować na zasadach określonych poniżej. 

§ 2. 

SGGW, w miarę swoich możliwości, będzie: 

1) upowszechniała informacje o Podmiocie otoczenia gospodarczego poprzez działalność dydaktyczną; 

2) prowadziła szkolenia dokształcające pracowników Podmiotu otoczenia gospodarczego w ramach 

kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych itp. 

§ 3. 

Podmiot otoczenia gospodarczego, w miarę możliwości, będzie: 

1) zlecał usługi badawczo-rozwojowe jednostkom naukowym SGGW; 

2) zlecał usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów;  

3) przyjmował pracowników naukowych SGGW na płatne staże; 

4) współpracował z SGGW w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu; 

5) przyjmował studentów SGGW na praktyki i staże zawodowe oraz w celu prowadzenia prac 

studialnych związanych z przygotowaniem prac dyplomowych; 

6) finansowo i rzeczowo wspierał SGGW w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. 

§ 4. 

SGGW i Podmiot otoczenia gospodarczego, w miarę możliwości, będą wspólnie: 

1) organizować kursy, seminaria oraz konferencje naukowe, tematycznie związane z ich działalnością; 

2) prowadzić badania naukowe z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu Stron; 

3) doskonalić metody związane z procesem kształcenia w SGGW, tak aby umiejętności praktyczne  

zdobyte przez absolwentów SGGW w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.  

  



§ 5. 

1. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa w  § 2-4 

powyżej, ustalane będą wspólnie w odrębnie zawieranych umowach. 

2. Strony dołożą najwyższej staranności w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków do realizacji 

niniejszego Porozumienia. 

§ 6. 

Strony zobowiązują się do każdorazowego określenia stopnia poufności lub tajemnicy uzgodnionych 

przedsięwzięć. 

§ 7. 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do powołania koordynatora odpowiedzialnego w jego imieniu za 

realizację Porozumienia. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz 

innych uzgodnień będą: 

ze strony SGGW: Imię i Nazwisko, tel. Nr tel.,  

e-mail: adres e-mail 

ze strony Podmiotu otoczenia gospodarczego: Imię i Nazwisko,  

tel. Nr tel, e-mail: adres e-mail 

§ 8. 

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

§ 9. 

Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na mocy zgodnej woli obu Stron  

lub przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.  

§ 10. 

1. Porozumienie zostało sporządzone w 4-jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  

ze Stron. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów wynikłych w toku realizacji przedsięwzięć 

określonych w niniejszym Porozumieniu oraz w odrębnych umowach zawieranych w ramach wzajemnej 

współpracy.  

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one poddawane pod 

rozstrzygnięcie sądom właściwym na zasadach ogólnych. 

4. Wszelkie zmiany Porozumienia winny być sporządzane za porozumieniem Stron na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                                                  Podmiot otoczenia gospodarczego 

w Warszawie       

 

……………………………………………                                                …………………………………… 
  (podpis Pełnomocnika) 

 

……………………………………………                                                …………………………………… 
       (podpis Dziekana) 

 

……………………………………………                                                …………………………………… 
(podpis Kierownika Katedry) 


