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POROZUMIENIE

zawarte w dniu !.*.:...:.'..' '..'...:..-....'..•... w Gdyni pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

reprezentowaną przez:

Rektora - Komendanta kontradmirała dr. inż. Czesława DYRCZA

a

Towarzystwem Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

80-751Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13

reprezentowanym przez:

Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego dr. Fryderyka TOM ALĘ

i wiceprezesa Teresę BOGUSZEWSKĄ

zwanymi dalej „ Stronami"

o następującej treści:

§1

Zważywszy na potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz rozwoju nauki a także
upowszechniania wiedzy o dziedzictwie morskim oraz wspólne korzyści w zakresie
działalności statutowej obydwu Stron zawierających niniejsze porozumienie, umawiające się
Strony postanawiają nawiązać współpracę naukową, kulturalną i środowiskową w dziedzinie
organizacji i prowadzenia działalności nauko wo-badawczej w dziedzinie nauk
humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem morskiej historii Polski, a w szczególności
archeologii podwodnej, szkutnictwa, żeglugi, przemysłu stoczniowego, portów, nawigacji,
wychowania morskiego, handlu morskiego i dziedzin pokrewnych.

§2

Współpraca, o której mowa w §1 będzie realizowana w następujących obszarach:

l. Działalność naukowo - badawcza a w szczególności:



a) wzajemne zapraszanie specjalistów drugiej Strony na konferencje naukowe
i seminaria z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, na zasadach

wzajemnych preferencji;

b) prowadzenie wspólnych projektów badawczych;

c) wzajemnego informowania o realizowanych projektach badawczych, interesujących
obie Strony;

d) prowadzenia i opiniowania prac badawczych i kwalifikacyjnych, a także publikacji
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

e) wymiana materiałów edukacyjnych;

g) zgłaszanie wspólnych wniosków na konkursy organizowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju i inne instytucje;

h) współfinansowanie realizowanych projektów badawczych.

2. Działanie na rzecz kultury morskiej, sztuki marynistycznej oraz ochrony dóbr kultury
i tradycji i nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego.

§3

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

2. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą
zawierały szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowy zakres prac, które zostaną objęte umowami określonymi w ust. 2, będzie
uzgodniony w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania obu
Stron.

4. Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują:

a) ze strony Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

- Wiceprezes Apołoniusz ŁYSEJKO

b) ze strony Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI

5. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania w zakresie dalszych form
współpracy i oceny dotychczasowych ich wyników.
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§4

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić na uzasadnione pisemne żądanie jednej ze
Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za pisemną
zgodą obu umawiających się Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody umawiających się Stron
wyrażonej na piśmie.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 05 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, póz. 1228)
i zachować w tajemnicy wiadomości związane z jej realizacją, a w szczególności nie
rozpowszechniać wyników pracy i innych osiągnięć uzyskanych w związku
z wzajemną współpracą.

5. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.

6. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się stron w części zależnej od
wkładu pracy. Strony zastrzegają sobie prawa autorskie majątkowe do opracowanych
wspólnie prac, przy czym uzgadniają, że ich udziały we wspólności w/w prac będą
zależne od wkładu pracy i zawartych stosownych w tym zakresie umów.

§5

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.
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