
Porozumienie o współpracy 
zawarte w dniu ̂ .5. i.O.hA 2020 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (zwaną dalej w skrócie 
AMW), z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP: 586 010 46 93, 
reprezentowaną przez: 
Rektora - Komendanta AMW- kontradm. prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHT, 

a 

Uniwersytetem Wrocławskiem (zwanym dalej w skrócie UWr) z siedzibą we Wrocławiu, PI. 
Uniwersytecki 1, reprezentowanym przez: 
Rektora UWr prof. dr. hab. Adama J E Z I E R S K I E G O 

Instytucje zwane dalej Stronami, mając na uwadze doświadczenie w obszarze działalności 
naukowej, edukacyjnej, konferencyjnej i wydawniczej obu Stron postanawiają zawrzeć 
porozumienie następującej treści: 

§1 
Cele porozumienia 

Strony uzgadniają, że cele niniejszego porozumienia będą polegały na: 

1. Podjęciu współpracy edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa. 

2. Podjęciu współpracy naukowej w zakresie bezpieczeństwa i edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa. 

3. Podjęciu działalności seminaryjnej i konferencyjnej (naukowej 
i popularnonaukowej) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji na rzecz bezpieczeństwa 
w celu uwrażliwiania społeczeństwa na zagrożenia i edukacji tzw. bezpiecznych 
zachowań (w tym pierwszej pomocy). 

§ 2 
Realizacja 

1. Realizacja wskazanych w § 1 celów będzie się odbywać poprzez: 

a. Organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych. 
b. Prowadzenie badań naukowych. 
c. Prowadzenie seminariów i szkoleń. 
d. Współpracę wydawniczą (w zakresie wydawania książek naukowych, 

popularnonaukowych, skryptów, materiałów metodycznych). 
e. Inicjowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i edukacji na rzecz 

bezpieczeństwa. 

2. Porozumienie realizować będzie Wydział Nauk Społecznych UWr oraz AMW. 
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§ 3 
Poufność 

1. Strony zachowują w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskują co do innych 
podmiotów w konsekwencji ich współpracy jako Strona niniejszego 
Porozumienia. Strony zobowiązują się także do zachowania w ścisłej tajemnicy wobec 
osób trzecich wszelkich informacji strategicznych, technicznych, technologicznych, 
handlowych i organizacyjnych uprzednio nieujawnionych do wiadomości publicznej. 
Klauzula poufności obowiązuje bezterminowo, niezależnie od obowiązujących 
pozostałych postanowień niniejszego Porozumienia. 

2. Zobowiązania o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania do informacji uznanych 
za poufne, które muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

§ 4 
Odpowiedzialność 

1. Strony zobowiązują się do dbałości o ich dobre imię oraz niepodejmowania żadnych 
działań, które mogą spowodować wystąpienie roszczeń osób trzecich i/lub wniesienie 
przez nie skarg wobec drugiej Strony. 

2. W szczególności Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań 
rodzących skutki finansowe wobec drugiej Strony bez jej pisemnej zgody. 

3. Jakiekolwiek środki finansowe związane z realizacją niniejszego Porozumienia będą 
wydatkowane przez Strony jedynie za uprzednio uzgodnionymi i zawartymi odrębnymi 
umowami lub decyzjami każdej ze Stron potwierdzonymi przez drugą stronę w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Koszty poniesione przez którąkolwiek ze Stron bez ww. odrębnych umów, nie należą 
do elementu roszczeń i rozliczeń wspólnych. 

5. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie 
działania oraz za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem postanowień niniejszego Porozumienia. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Do kontaktów związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego Porozumienia 
Strony wskazują następujące osoby: 

a) ze strony AMW: 
- dr Radosław Tyślewicz 

b) ze strony WNS, UWr: 
- prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź 

2. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Jego rozwiązanie może nastąpić 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym którakolwiek ze Stron otrzymała 
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 
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3. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego 
Porozumienia, może być ono wypowiedziane w trybie natychmiastowym, po 
uprzednim, bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni o każdej zmianie 
adresu, siedziby podanego w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie jej adresu i z tej 
przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na 
ostatnio podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

5. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem jej podpisania przez 
Strony. 

prof dr 
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