
P O R O Z U M I E N I E

w sprawie zasad współpracy pomiędzy Uczelniami

zawarte w Gdyni w dniu ..?.«?....#.4 pomiędzy

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

reprezentowaną przez:

1. Rektora-Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA

2. Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kmdr. dr hab. Jarosława

TESKĘ, prof. AMW

a

Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

reprezentowaną przez:

1. Rektora-Komendanta płk. prof. dr. hab. Mariusza WIATRA

2. Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. Tomasza SMALĄ,

prof. WSOWL,

zwanymi dalej Stronami.

§1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy Stron

w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz rozwoju naukowego nauczycieli

akademickich.

§2

Strony deklarują nawiązanie i rozwijanie współpracy w zakresie:

1. konsultacji interesujących Strony zagadnień w zakresie działalności naukowo-
badawczej;

2. wzajemnego informowania o realizowanych badaniach naukowych, w obszarach intere-
sujących Strony porozumienia;

3. realizacji wspólnych badań naukowych w ustalonym przez Strony zakresie;
4. wzajemnego zlecenia przez obie strony zajęć dydaktycznych w zakresie wybranych

przedmiotów nauczania, realizowanych w programie studiów trzeciego stopnia;
5. współdziałania prowadzącego do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju naukowego nauczy-

cieli akademickich;
6. organizowania wspólnych przedsięwzięć naukowych, w szczególności takich jak: konfe-

rencje, sympozja lub seminaria naukowe.



§3

Niniejsze porozumienie Strony zawierają na czas nieoznaczony, przy czym zastrzegają możli-
wość jego rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem, z zastosowaniem sześciomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku akademickiego.

§4

Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia wywołujące skutki finansowe,
w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną w odrębnych umowach
cywilno-prawnych.

§5

Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że jego realizacja odbywać się będzie
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2010 r. nr 182, póz. 1228).

§6

Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do elementów prac wyko-
nanych samodzielnie, bez udziału drugiej Strony. Wyniki wspólnych prac są własnością uma-
wiających się Stron w części zależnej od wkładu pracy.

§7

Treść podpisanego porozumienia zostanie umieszczona na stronach internetowych Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

§8

W celu usprawnienia współpracy w zakresie przedmiotu niniejszego porozumienia, Strony po-
rozumienia wyznaczają koordynatorów w osobach:

kmdr. dr hab. Jarosław TESKA - Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, ze
strony Akademii Marynarki Wojennej,

płk. dr. hab. inż. Tomasz SMALĄ - Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, ze strony
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

§9

Pozostałe sprawy, wynikające z realizacji niniejszego porozumienia, będą rozwiązywane
na bieżąco w drodze wzajemnych uzgodnień, z uwzględnieniem zapisu §4 niniejszego porozu-
mienia.

§10

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.



§11
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron porozumienia.

§12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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