
Porozumienie
o współpracy

zawarte w dniu

pomiędzy:

Akademia Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. J. Śmidowicza 68, 81-103 Gdynia

reprezentowana przez
Rektora - Komendanta - kontradm. dr. inż. Czesława Dyrcza

oraz

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 267,

05-300 Mińsk Mazowiecki

reprezentowane przez Komendanta płk. dr. hab. Piotra Płonkę

Strony porozumienia, tj. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

zwana dalej „AMW" oraz Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

w Mińsku Mazowieckim, zwane dalej „CSŻW", postanawiają doskonalić

i rozwijać współpracę w zakresie prowadzonej działalności dydaktyczno -

szkoleniowej. W związku z tym, na podstawie § 4 ust 1. pkt 5 i 9 oraz ust. 2

pkt. 3 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz

§ 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 pkt 4 i § 3 ust. 6 pkt 2 Zarządzenia w sprawie

szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii

Wojskowej z 28 września 2011 roku (Dz. U. MON z 2011.20.294 ze zm.)

załącznik 2, zawierają porozumienie o współpracy.



§1
Celem współpracy jest podnoszenie poziomu realizacji szkolenia

i doskonalenia zawodowego oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy kadrą

kierowniczą, kadrą dydaktyczną oraz słuchaczami AMW i CSŻW.

§2

Przedmiotem porozumienia będzie współpraca Stron w szczególności

w zakresie:

1) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym;

2) wymiany doświadczeń z zakresu metod i form kształcenia oraz

szkolenia zawodowego;

3) rozwoju i doskonalenia kompetencji dydaktycznych i naukowych

kadry;

4) współdziałania w zakresie przygotowania i realizacji projektów

badawczych.

§3

Strony przewidują następujące formy współpracy:

1) staże dydaktyczne i naukowe;

2) udział przedstawicieli AMW i CSŻW w organizowanych konferencjach,

seminariach, warsztatach oraz innych formach działalności

szkoleniowej i naukowej;

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych przewidzianych w programach

szkolenia oraz kształcenia na zasadach wzajemności;

4) udostępnianie materiałów szkoleniowych i publikacji, dotyczących

treści objętych programami szkolenia oraz kształcenia w oparciu

o odrębne uregulowania;

5) spotkania robocze kadry kierowniczej i dydaktycznej;



§4

1. Strony porozumienia ustanowią pełnomocników, upoważnionych

do utrzymywania bieżących kontaktów oraz koordynacji wspólnych

przedsięwzięć - pełnomocnikiem AMW jest Dziekan Wydziału

Dowodzenia i Operacji Morskich natomiast CSŻW jest jego Komendant.

§5

Rektor - Komendant AMW i Komendant CSŻW dokonują raz w roku

analizy współpracy objętej niniejszym porozumieniem.

§6

Porozumienie nie wywołuje żadnych skutków finansowych.

§7

Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że jego realizacja odbywać

się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie

informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, póz. 1228).

§8

Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do

elementów prac wykonanych samodzielnie, bez udziału drugiej Strony.

Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się Stron w części

zależnej od wkładu pracy.

§9

Treść podpisanego porozumienia zostanie umieszczona na stronach

internetowych Stron.



§10

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron lub w terminie

nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania przez

jedną ze Stron.

3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze Stron.
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