








LIST INTENCY JNY 


podpisany w dniu ... ......... ....... .. .. ... .. w Warszawie pomi~dzy: 


Stowarzyszeniem "Polski Recykling", ul. Woronicza 31/152, 02-640 Warszawa, KRS: 0000608586 
reprezentowanq przez: 

Sfawomira Pacek - Wiceprezesa Zarzqdu 

Szymona Dziak-Czekana - Prezesa Zarzqdu 


a 

PolitechnikC! WarszawskC! Wydziatem Chemicznym, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, 
NIP 5250005834 reprezentowanq przez: 

Prof. dr hab. inz. Wtadystawa Wieczorka - Dziekana Wydziafu na podstawie pefnomocnictwa 
z dnia 01.09.2016r. 

§ 1. 

Strony wyrazajq wol~ wsp6fpracy w zakresie: 

1) uczestnictwa zespol6w badawczych i pracownik6w Stron w projektach mi~dzynarodowych 
oraz w programach badawczo-rozwojowych wspotfinansowanych przez Uni~ Europejskq; 

2) transferu technologii oraz wdrozenia projekt6w badawczych i komercjalizacji wynik6w badan 
naukowych na linii nauka - gospodarka; 

3) udoskonalania procesu ksztakenia PW celem wzrostu potencjafu kapitafu ludzkiego 
i kompetencji absolwent6w uczelni na rynku pracy; 

4) organizacji konferencji, warsztat6w oraz szkolen opartych 0 posiadany potencjaf kadrowy 
i aparaturowy Stron; 

5) przyjmowania student6w Wydziafu Chemicznego PW na praktyki i staze zawodowe oraz 
prace studialne zwiqzane z wykonywaniem prac dyplomowych. 

§ 2. 

1. 	 Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron podj~cia ze sobq wsp6fpracy. 
2 . 	 Szczegrnowe zasady i spos6b realizacji poszczeg61nych wsp61nych dziafan, 0 kt6rych mowa 

powyzej, ustalane b~dq w odr~bnie zawieranych umowach. 
3. 	 Niniejszy list intencyjny nie powoduje zadnych zobowiqzan finansowych dla zadnych ze Stron. 

§ 3. 

'niejszy list z g,dzony w 2-jednobrzmiqcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron . 
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LIST INTENCYJNY 


. d' ,0 ,0,:) to!t¥ W . . d .podplsany w nlU ...... ... . .... ... . . . . . . . . . .. w arszawle poml~ zy. 


POLSKI ZWIAZEK PRZETWORCOW TWORZYW SZTUCZNYCH zarejestrowany w 00-727 
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (KRS: 0000342612 , NIP: 5262504655, REGON: 016111260) 

reprezentowanq przez: 


Roberta Szymana - Dyrektora Generalnego, 


a 

Politechnikct Warszawskct Wydzialem Chemicznym, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, 
NIP 5250005834 reprezentowanq przez: 


Prof. dr hab. into Wladyslawa Wieczorka - Dziekana Wydziafu na podstawie pefnomocnictwa 

z dnia 01 .09.2016r. 


§ 1. 

Strony wyrai:ajq wol~ wsp6fpracy w zakresie: 

1) uczestnictwa zespcl6w badawczych i pracownik6w Stron w projektach mi~dzynarodowych 
oraz w programach badawczo-rozwojowych wsp6ffinansowanych przez Uni~ Europejskq; 

2) transferu technologii oraz wdroi:enia projekt6w badawczych i komercjalizacji wynik6w bad an 
naukowych na linii nauka - gospodarka; 

3) udoskonalania procesu ksztakenia PW celem wzrostu potencjafu kapitafu ludzkiego 
i kompetencj i absolwent6w uczelni na rynku pracy; 

4) organizacji konferencji , warsztat6w oraz szkolen opartych 0 posiadany potencjaf kadrowy 
i aparaturowy Stron; 

5) przyjmowania student6w Wydziafu Chemicznego PW na praktyki i stai:e zawodowe oraz 
prace studialne zwiqzane z wykonywaniem prac dyplomowych. 

§ 2. 

1. 	 Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz wol i Stron podj~cia ze sobq wsp6fpracy. 
2. 	 Szczeg&owe zasady i spos6b realizacji poszczeg61nych wsp61nych dziafan, 0 kt6rych mowa 

powyi:ej, ustalane b~dq w odr~bn ie zawieranych umowach. 
3. 	 Niniejszy list intencyjny nie powoduje i:adnych zobowiqzan finansowych dla i:adnych ze Stron. 

§ 3. 

Niniejszy list zostaf sporzqdzony w 2-jednobrzmiqcych egzemplarzach po 1 dla kai:dej ze Stron. 

DZIEI\A. 
WYDZIP U f EMICZNEGO 

(piecz/?c i podpiS jf!S!JJ stki) 	 (piecz/?c i podpis Dziekana Wydzialu) 
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