
 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

(dalej zwane „Porozumieniem”) 
 
 

zawarte w Warszawie w dniu ………………………, którego stronami są:  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą  

w Warszawie, kod pocztowy 00-908, ul. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 5270206300, 

REGON: 012122900, zwaną dalej „Uczelnią”,  

reprezentowaną przez:  

Rektora - Komendanta WAT - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława 

Wachulaka,  

 

oraz 

……………………………………………………………………………………..………...…. 

(nazwa podmiotu) 

z siedzibą w …………………………………………………….., 

NIP:…………..….., REGON:…….……….., zwanym dalej „Organizatorem/Partnerem”  

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................... 

(stanowisko oraz imię i nazwisko) 

 

 

Łącznie w dalszej części Porozumienia zwanymi „Stronami” lub indywidualnie 

„Stroną”. 

 

 

Zważywszy iż: 

(A) Strony postanowiły nawiązać współpracę w zakresie realizacji wspólnych 

przedsięwzięć w obszarze kluczowych dla swoich działalności celów, 

w szczególności takich jak: promocja praktycznych aspektów i osiągnięć 

działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej obu Stron, organizacja 

i realizacja praktyk studenckich oraz aktywizacja zawodowa studentów WAT. 

 

(B) Strony prowadzą i realizują w ramach swojej działalności szereg działań 

zbieżnych z niektórymi celami Uczelni. 

 

 



 

 

W związku z powyższym Strony uzgodniły, co następuje: 

 

§ 1 

W ramach współpracy Uczelnia zobowiązuje się do: 

1. Udostępniania ofert praktyk, staży i pracy poprzez kanały informacyjne Biura 

Karier WAT wśród studentów i absolwentów Uczelni; 

2. Upowszechniania informacji wśród studentów i absolwentów 

o Organizatorze/Partnerze jako zaufanym pracodawcy i atrakcyjnym miejscu 

do odbywania praktyk/staży; 

3. Informowania o przeprowadzanych przez WAT przedsięwzięciach związanych 

z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów; 

4. Współorganizacji przedsięwzięć skierowanych do studentów we współpracy 

z  Organizatorem/Partnerem (np. spotkania, seminaria, wykłady otwarte). 

 

§ 2 

W ramach współpracy Organizator/Partner zobowiązuje się do: 

1. Informowania Uczelni o aktualnej ofercie praktyk, staży i pracy dla studentów  

i absolwentów. 

2. Wsparcia rozwoju Uczelni i zacieśnienie współpracy pomiędzy otoczeniem 

gospodarczym i nauką (m.in. poprzez umożliwienie udziału Studentów WAT  

w organizowanych przez Partnera przedsięwzięciach). 

3. Zapewnienia warunków niezbędnych dla przeprowadzenia praktyki. 

4. Przyjęcia określonej liczby studentów kierowanych na praktyki, ustalanej 

corocznie w trybie roboczym uwzględniając możliwości Partnera i potrzeby 

WAT. 

 

§ 3 

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie nie przewiduje zobowiązań ani skutków finansowych dla żadnej 

ze Stron. 

3. Niniejsze porozumienie ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość 

rozszerzenia współpracy o nowe zakresy działań, nie wymienione w § 1 i 2, 

w których strony porozumienia uznają potrzebę wspólnej ich realizacji.  



4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszego 

Porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia, o którym mowa  

w ust. 4, powinno być złożone drugiej Stronie pod rygorem nieważności  

w formie pisemnej. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać na tle postanowień niniejszego 

Porozumienia będą rozwiązywane przez Strony polubownie, a w przypadku nie 

znalezienia takiego rozwiązania w terminie 60 dni od daty zaistnienia sporu, 

Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie przez właściwy miejscowo  

Sąd Powszechny.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 4 

Do kontaktu w sprawach niniejszego porozumienia są wyznaczone następujące 

osoby: 

1. Ze strony Wojskowej Akademii Technicznej: 

a) Aleksandra Benedykciuk, aleksandra.benedykciuk@wat.edu.pl, tel. 261 839 

794; 

b) Barbara Golba, barbara.golba@wat.edu.pl, tel. 261 839 485. 

2. Ze strony ………………………: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

 

§ 5 

1. Każda ze Stron niniejszego Porozumienia zobowiązana jest do zachowania  

w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku  

z zawarciem lub wykonywaniem niniejszego Porozumienia. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które: 

1) muszą być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

2) muszą zostać ujawnione na żądanie uprawnionych prawem organów 

administracji publicznej, sądów lub innych organów; 
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3) zostały już publicznie ujawnione przed powzięciem o nich wiadomości 

przez daną Stronę lub są Stronie znane przed zawarciem niniejszego 

Porozumienia bez obowiązku zachowania poufności; 

4) ujawnione zostały przez Stronę po uprzednio wyrażonej pisemnej zgodzie 

drugiej Strony na to ujawnienie. 

3. Każda ze Stron może ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1, swoim 

pracownikom, współpracownikom, doradcom prawnym oraz audytorom, o ile 

uprzednio zostaną oni zobowiązani do zachowania ich w poufności. 

4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1-3 trwają, pomimo rozwiązania 

niniejszego Porozumienia, przez okres co najmniej dwóch lat. 

 

§ 6 

W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda 

ze Stron działa jako administrator udostępnionych danych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, w związku z realizacją Porozumienia oraz dochodzeniem 

lub obroną przed roszczeniami. 

1. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe wymienione § 4 w celu 

należytego wykonania niniejszego Porozumienia. 

2. W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się 

do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania 

udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych 

z wykonywaniem przedmiotu Porozumienia oraz do ich zabezpieczenia 

i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania Porozumienia, jak i po jego 

ustaniu. 

3. Uczelnia oświadcza, iż we własnym zakresie poinformuje swoich pracowników 

oraz studentów, których dane zostaną udostępnione w związku z niniejszym 

Porozumieniem, o danych Organizatora/Partnera jako przetwarzającego dane 

osobowe tych osób jak i o wszystkich okolicznościach w stosunku do 

Organizatora/Partnera, o których mowa w art. 14 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, zgodnie z klauzulą informacyjną Organizatora/Partnera 

tj. załącznikiem nr 2. 



4. Organizator/Partner oświadcza, że w imieniu Uczelni spełni obowiązek 

informacyjny względem osób wymienionych w § 4 poprzez przedstawienie klauzuli 

informacyjnej WAT tj. załącznika nr 1. 

5. Osoby zawierające niniejsze Porozumienie z ramienia drugiej strony, potwierdzają 

zapoznanie się z treścią załączników o których mowa w ust. 3 i ust. 4 poprzez 

złożenie podpisu pod Porozumieniem, a osoby wskazane do kontaktu i nadzoru 

nad realizacją Porozumienia poprzez przesłanie informacji o zapoznaniu się 

z treścią załączników poprzez e-mail kierowany do osób związanych 

z koordynacją zamierzeń realizowanych w ramach niniejszego Porozumienia.  

 

§ 7 

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 3 na 3 str. 
Zał.: 1 na 1 str. – Klauzula informacyjna stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną im. 

Jarosława Dąbrowskiego; 
Zał.: 2 na 1 str. – Klauzula informacyjna Organizatora/Partnera.      
Zał.: 3 na 1 str. – Oświadczenie Organizatora/Partnera.  
   

 

 

 

……………………………………. 

ORGANIZATOR/PARTNER 
(podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

 

…………..………………………… 

UCZELNIA 
(podpis i pieczęć imienna) 



Załącznik nr 1 do Porozumienia o Współpracy  

Klauzula informacyjna  

stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dalej zwane : „RODO”, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) 

przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji porozumienia 

pomiędzy Organizatorem/Partnerem a Wojskową Akademią Techniczną 

w przedmiocie współpracy: 

a) w przypadku osób wyznaczonych do zawarcia porozumienia na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

c) w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO. 

4. Podanie danych osób wyznaczonych do zawarcia i przygotowania porozumienia 

jest wymogiem umownym i stanowi  warunek do zawarcia porozumienia. Podanie 

danych osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania porozumienia jest 

dobrowolne jednak konieczne dla realizacji porozumienia. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez czas trwania porozumienia, a w przypadku 

potrzeby ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji 

porozumienia- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Załącznik nr 2 do Porozumienia o Współpracy  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ORGANIZATORA/PARTNERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Porozumienia o Współpracy 
(miejsce, data) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
podejmowania działań służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

 

        Na potrzeby przedsięwzięcia planowanego do realizacji wspólnie z Wojskową 

Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, oświadczam, że w stosunku do 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu, to jest ………………………………………, 

nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

 
 
 
 
 

………………………. (podpis) 
 
 
 
 
 

 


