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

zawarte w dniu 15 stycznia 2016 r. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą
w Warszawie, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, reprezentowaną
przez gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, - Rektora - Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, z siedzibą w Gdyni,
przy ul. J. Śmidowieża 69, 81-127 Gdynia, reprezentowaną przez komandora prof. dr. hab.
Tomasza Szubrychta, - Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej

zwanymi dalej „Stronami"

0 następującej treści:

Zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezależności i uwzględniając
wzajemne korzyści, a także kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na
wiedzy, Strony uznają za celową współpracę w ramach ustawowych oraz statutowych
uprawnień i zadań z uwzględnieniem kierunków zawartych w niniejszym Porozumieniu.

§ 1
Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń, dorobku

Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej w zakresie kształcenia
studentów i działalności naukowej w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja
1 bezpieczeństwo, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz kształcenia doktorantów
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i innych działań służących dobru obu Stron.

§2
1. Dla realizacji celu określonego w § l Strony deklarują współpracę

w następujących obszarach:
1) dydaktyki, w szczególności poprzez:

a) korzystanie z zasobów naukowo-dydaktycznych obu Stron w celu organizowania
wykładów, szkoleń, kursów specjalistycznych oraz studiów
I, II i III stopnia, a także studiów podyplomowych,

b) wymianę doświadczeń w zakresie koordynacji programów kształcenia studentów
i doktorantów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz dostosowania ich
do nowych potrzeb i wyzwań przedmiotowych,

1/3



c) wymianę nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi w celu rozwijania wzajemnej współpracy dydaktycznej,

2) nauki, w szczególności poprzez:
a) organizowanie wspólnych sympozjów, seminariów oraz konferencji naukowych

tematycznie związanych z obszarem działalności obu Stron,
w tym z zakresu określonego w § l,

b) wymianę informacji, materiałów, publikacji naukowych i dydaktycznych
w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obu Stron,

c) wzajemne wsparcie w realizacji studiów III stopnia.
3) badań, w szczególności poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych

i prac rozwojowych w zakresie określonym w §1,
4) komercjalizację zrealizowanych wspólnie projektów badawczych,

w szczególności poprzez współorganizowanie wspólnych festiwali, sympozjów,
spotkań oraz konkursów, a także realizację różnego rodzaju projektów kulturalno-
kraj oznawczych.

2. Ponadto Strony deklarują wolę wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć
oraz ich dorobku.

§3
Strony deklarują również wolę współpracy w ramach przedsięwzięć nie wymienionych

w § 2, w tym podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z innymi podmiotami m.in.
jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi lub organizacjami
społecznymi.

§4
1. Strony zobowiązują się, iż dołożą wszelkich starań, aby cel współpracy

oraz przedsięwzięcia, o których mowa powyżej, zostały w pełni osiągnięte.
2. Strony dopuszczają możliwość rozszerzenia przedmiotowej współpracy.
3. Współpraca będzie prowadzona z uwzględnieniem oraz z poszanowaniem potrzeb

i interesów obu Stron.

§5
Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia wywołujące skutki

finansowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną w odrębnych
umowach cywilno-prawnych.

§6
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 z późn. zm.).
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§7
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.

§8
Do koordynacji realizacji wspólnych przedsięwzięć Strony wyznaczają:

1) ze strony Wojskowej Akademii Technicznej kierownika Zakładu
Bezpieczeństwa Narodowego,

2) ze strony Akademii Marynarki Wojennej kierownika Zakładu Zarządzania
Kryzysowego.

Strony zastrzegają sobie prawo wskazywania innych dodatkowych podmiotów
do realizacji wspólnych przedsięwzięć Stron.

§9
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany Porozumienia

dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania Porozumienia za sześciomiesięcznym okresem

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku akademickiego
lub w każdym czasie za porozumieniem Stron.

3. Kwestie sporne wynikłe w trakcie obowiązywania Porozumienia Strony będą
rozwiązywać polubownie.

§10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej Strony.

§11
Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.

Wojskowa A
Akademia Techniczna Maryń/arki Wojennej

im. Jarosława Dąbrowskiego im. Bohaterów Westerplatte

gen dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK komandor prof. dr hdb. Tomasz SZTJBRYCHT
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