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o następującej treści:

§1
Zważywszy na potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz rozwoju nauki, a także wspólne

korzyści ze współpracy w zakresie działalności szkoleniowej, jak również mając na uwadze

fakt, że profesjonalna edukacja jest najlepszą drogą do rozwoju społeczeństwa i podniesienia

atrakcyjności jego członków na współczesnym rynku pracy, Strony postanawiają nawiązać

współpracę edukacyjną, kulturalną i środowiskową w dziedzinie organizacji i prowadzenia

działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz działalności naukowo-badawczej w obszarze

nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych.

§2

Współpraca, o której mowa w §1 będzie realizowana w następujących obszarach:

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza, a w szczególności:



a) wymiana doświadczeń i podjęcie wspólnych działań przy opracowywaniu

i weryfikowaniu wybranych programów kształcenia, szczególnie w zakresie nowych

kierunków i specjalności realizowanych w CNBOP-PIB oraz AMW:

b) wymiana doświadczeniem kadry w zakresie realizacji i udoskonalania procesu

dydaktycznego;

c) wzajemne zlecanie przez Strony zajęć dydaktycznych w zakresie wybranych

przedmiotów nauczania;

d) wzajemne udostępnianie bazy dydaktycznej w celu realizacji wybranych przedmiotów

nauczania;

e) wzajemne świadczenie usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników

CNBOP-PIB oraz nauczycieli akademickich AMW po przez:

wspólne organizowanie seminariów poświęconych problemom ochrony

przeciwpożarowej oraz problemom dydaktyczno-wychowawczym w naukach

społeczno-ekonomicznych i technicznych;

- prowadzenie opieki naukowej nad rozwojem młodej kadry naukowej na zasadach

zawartych w odrębnych umowach.

2. Działalność naukowo-badawcza a w szczególności:

a) wzajemne zapraszanie specjalistów drugiej Strony na konferencje naukowe

i seminaria z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych i technicznych na zasadach

wzajemnych preferencji;

b) prowadzenie wspólnych projektów badawczych;

c) wymiana doświadczeń w prowadzeniu projektów badawczych;

d) opiniowanie prac badawczych i kwalifikacyjnych, a także publikacji będących

przedmiotem wspólnego zainteresowania;

e) wymiana materiałów edukacyjnych oraz wzajemne udostępnianie zbiorów bibliotek,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

§3

1. Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia wywołujące skutki

finansowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną

w odrębnych umowach cywilno-prawnych.



2. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą

zawierały szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują:

a) ze strony Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego

Instytutu Badawczego:

- Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń: bryg. dr inż. Jacek Zboina

b) ze strony Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni:

- Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

4. Przedstawiciele Stron mają prawo wnioskowania w zakresie dalszych form współpracy

i oceny dotychczasowych wyników.

§4

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić na pisemne żądanie jednej ze Stron

z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za pisemną zgodą obu

Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu Stron, wyrażonej na

piśmie.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r.

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, póz. 1228) i zachować

w tajemnicy wiadomości związane z jej realizacją, a w szczególności nie

rozpowszechniać wyników pracy i innych osiągnięć uzyskanych w związku z wzajemną

współpracą.

5. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.

6. Wyniki wspólnych prac są własnością Stron w części zależnej od wkładu pracy. Strony

zastrzegają sobie prawa autorskie, majątkowe do opracowanych wspólnie prac, przy czym

uzgadniają, że ich udziały we wspólności będą zależne od wkładu pracy i zawartych

stosownych w tym zakresie umów.



§5

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.
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