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POROZUM|EN|E O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu ł.5-.ał,./ł.lWw olsztynie pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim w OlszĘnie, ul. Oczapowskiego 2 zwanym dalej Uniwersytetem
reprezentowanym przez Rektora - prof, dr hab. Ryszarda Góreckiego,
a

ZesPołem Szkół Rolniczych irn. Wincentego Witosa w ostródzie, ul. Czarnieckie go 69, t4_
10O Ostróda, zwanYm dalej Zespołem §zkól reprezentowanym przeż Dyrektora
mgr Andrzeja Matusiaka zwanymi w dalszej stronie Stronami.

§1
Celem Porozumienia jest wspótpraca w zakresie przedsięwzięć metodycznych i

dYdaktYcznYch realizowanych przez Uniwersytet, a w §zczególności przez Wydział
ksztattowania Środowiska i Rolnictwa na rzecz uczniów z zespołu szkół.
Uniwersytet będzie wspieral inicjatywy merytoryczne i dydaktyczn€ podejmowane
przezzespói Szkót w związku z nauczaniem na kierunku: technik ogrodnik.

§z
StronY zobowiązują się do okresowej wymiany doświadczeń w zakresie przedmiotu
wsPdPracY oraz do zachowania poufności w zakresie prac prowadzonych w ramach tej
współpracy,

§s
t. strony powołują zespół, w skład którego wchodzą jako przedstawiciel:

1}. Uniwersltetu - dr hab. Jan Kopytowski, prof, UWM
2). Zespołu Szkót - Dyrektor mgr Andnej Matusiak

2. Zakres zadańZespołu uwzględnia między innymi:
1}. przygotowa nie i uzgodnienie te matyki zagadnień objętych współpracą,
2). opracowanie programu iform współpracy,
3}, nadzór nad realizacją pnyjętego programu.

§ą
StronY ustalają, Że jednostką realizującą Porozumienie ze strony Uniwersytetu jest Wydział
Ksztattowania Środowiska l Rolnictwa UWM w Olsztynie,

§s
t) Strony Porozumienia uzgadniają, że konkretne dziafania, w tym również te, z których

wYnikają skutki finansowe, podejmowane będą na podstawie odrębnych umów
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