
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

Zawarte w dniu ./. J 2020 r. w Gdyni 

pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Smidowicza 69 

81-127 Gdynia 

r e p r e z e n t o w a n ą p rzez 

Rektora-Komendanta 

kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 

ul. Sienkiewicza 37 

87-100 Toruń 

r e p r e z e n t o w a n y m przez 

Komendanta 

płk. Mariusza MIECHOWICZA 



§ 1 
Zakres współpracy 

1. Akademia Marynarki Wojennej, zwana dalej AMW, i Centrum Szkolenia Wojsk Obrony 

Terytorialnej, zwane dalej CSWOT, deklarują podjęcie współpracy w zakresie organizacji 

i prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, 

organizacji i zarządzaniu, prowadzaniu badań oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

w procesie szkolenia, w tym szkolenia na odległość oraz w zakresie organizacji praktyk i staży 

studenckich. 

2. AMW oraz CSWOT prowadzić będą współpracę na zasadach partnerstwa, równych praw 

i wzajemnych korzyści w dziedzinie: 

a) Doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie szkolenia, 

zdolności użycia SZ, między innymi w obszarach: 

- rozwoju woj sk obrony terytorialnej, 

- przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, 

- opracowywania i opiniowania publikacji, 

- opracowywania i weryfikowania nowych rozwiązań szkoleniowych, koncepcji, 

form i metod oraz zasad i procedur szkolenia słuchaczy placówek dydaktycznych. 

b) Działalności naukowo-badawczej, a w szczególności: 

- wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań w zakresie metodologii badań 

naukowych, 

- organizowania wspólnych sympozjów, seminariów i konferencji naukowych 

dotyczących problemów objętych zakresem niniejszego Porozumienia, 

- wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, 

między innymi w postaci udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych 

oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych 

w uzgodnionych tematach, 

- prowadzenia wspólnych projektów badawczych, 

- publikowania wyników prac naukowych, 

- konsultacji i opiniowania eksperckiego dokumentów obowiązujących 

i opracowywanych. 

c) Działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie: 

- wymiany doświadczeń w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, 

- organizowania krótkoterminowych kursów specjalistycznych na zasadach 

określonych w odrębnych umowach szczegółowych, 



- organizowania lub współorganizowania kursów specjalistycznych z obszarów 

wiedzy interesujących obie Strony, 

- wymiany materiałów edukacyjnych oraz udostępniania zbiorów z archiwów 

i bibliotek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

- wymiany prelegentów i wykładowców. 

d) Wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie szkolenia w zakresie: 

- wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań w ramach wykorzystania 

nowoczesnych technologii w szkoleniu na odległość, 

- wykonywania zadań zleconych na rzecz drugiej Strony na podstawie 

szczegółowych porozumień (umów), 

- konsultacji i opiniowania eksperckiego dokumentów obowiązujących 

i opracowywanych. 

e) Promocji oferty dydaktycznej AMW (zwłaszcza oferty studiów podyplomowych). 

f) Podnoszenia kompetencji studentów i absolwentów na rynku pracy, między innymi 

poprzez organizację wspólnych praktyk i staży studenckich. 

3. Wszystkie wymienione wyżej działania podejmowane będą po wcześniejszym ustaleniu 

warunków i terminów przez AMW i CSWOT. 

4. W ramach niniejszego Porozumienia AMW oraz CSWOT podejmować mogą również inne, 

poza wymienionymi powyżej rodzaje współpracy, których forma będzie określana 

każdorazowo w toku bieżącej współpracy. 

§ 2 

Forma i warunki współpracy 

1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia wzajemnej współpracy AMW oraz CSWOT 

postanawiają organizować w miarę istniejących potrzeb spotkania robocze 

z udziałem swoich przedstawicieli. 

2. AMW oraz CSWOT zobowiązują się do powoływania się na współpracę podjętą niniejszym 

Porozumieniem, w szczególności poprzez: 

a) Umieszczenie informacji o współpracy pomiędzy Stronami na stronach internetowych 

AMW oraz CSWOT. 

b) Wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych dotyczących Stron 

i ich działalności w celu ich rozpowszechniania wśród pracowników AMW 

i studentów Akademii oraz pracowników CSWOT. Sposób przekazywania 

i prezentacji materiałów informacyjnych będzie uzgadniany przez AMW oraz CSWOT na 

bieżąco. 



3. Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla 

żadnej ze stron. 

4. Koordynatorami działań wynikających z niniejszego Porozumienia są: 

a) Prodziekan ds. kształcenia i studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych 

i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni- dr Patrycja BAŁDYS; 

b) Szef Sekcji Metodyki Nauczania CSWOT- mjr Jarosław WIŚNICKI. 

1. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez umocowanych przedstawicieli obu 

Stron. 

2. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić na pisemny wniosek AMW lub CSWOT 

z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej 

5. W przypadku niedotrzymania warunków Porozumienia lub jego istotnych punktów, 

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, tj. AMW oraz CSWOT, bez 

konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. 

6. Porozumienie może być zmienione lub rozszerzone na mocy porozumienia AMW oraz 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub pozostające w związku z nim będą 

rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd. 

8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

CSWOT. 
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