
POROZUMIENIE
w sprawie zasad współpracy

IIO MAR 2014
zawarte w Gdyni w dniu pomiędzy

Akademią Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westeiplatte w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, Wydziałem Mechaniczno-Elektrycznym, reprezentowaną przez:

l. Rektora-Komendanta kontradmirała dr. inż. Czesława DYRCZA
1. Dziekana WME dr hab. inż. Bogdana ŻAKA, prof. AMW

zwaną dalej AMW
a
NET MARINĘ - Marinę Power Service Sp. z o.o.,
70-673 Szczecin, ul. Kotwiczna 13, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu Przemysława MAŃKOWSKffiGO
2. Wiceprezesa Zarządu Janusza GÓRALA

zwaną dalej Stocznią albo NetMarine

łącznie dalej zwane Stronami.

§ 1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy
w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych pomiędzy jego Stronami.

§2
1. Strony zobowiązują się do nawiązania i rozwijania współpracy (współdziałania)

w następującym zakresie:
1) konsultacji oraz pomocy w opracowywaniu wybranych programów nauczania, szczególnie w

zakresie kierunku i specjalności, będących przedmiotem zainteresowania Stoczni;
2) konsultacji zagadnień naukowo-badawczych oraz zlecania ekspertyz naukowo-technicznych;
3) pomocy w opracowywaniu i realizacji praktyk, szczególnie w zakresie kierunku

i specjalności, będących przedmiotem zainteresowania Stoczni;
4) zlecania przez Strony szkoleń specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień;
5) profilowanego przygotowania wybranych absolwentów AMW do pracy w Stoczni;
6) realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie ustalonym przez Strony;
7) propagowania osiągnięć i nowatorskich rozwiązań w obszarze nauk technicznych.

2. Strony zgodnie oświadczają, że celem niniejszego Porozumienia jest określenie ramowych zasad
współpracy, która odbywać się będzie z poszanowaniem partnerstwa i przy uwzględnieniu
rozwoju obu Stron.

3. Szczegółowe zasady współpracy Stron, wywołujące skutki o charakterze finansowym, w tym w
szczególności zasady wzajemnych rozliczeń, określone zostaną w odrębnych umowach



§3
1. Strony zawierają Porozumienie na czas nieoznaczony.
2. Każdej ze Stron przysługuje możliwość rozwiązania Porozumienia za uprzednim

wypowiedzeniem, z zastosowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec roku akademickiego albo za pisemną zgodą obu stron.

§4
1. Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż jego realizacja odbywać się będzie

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 201 Or. o ochronie informacji niejawnych.
(Dz.U. nr 182, póz. 1228), w ramach której mogą być udostępnione informacje niejawne, w
rozumieniu art. l powyższej ustawy (dalej jako informacje niejawne)

2. AMW wskaże pracowników lub współpracowników, którzy będą ze strony AMW wykonywali
czynności objęte niniejszym Porozumieniem, celem umożliwienia Stoczni przeprowadzenia dla tych
osób szkolenia niezbędnego do uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Wskazanie tych osób
powinno nastąpić z co najmniej wyprzedzeniem, celem umożliwienia Stoczni przeprowadzenia
wspomnianego szkolenia.

3. AMW wskaże studentów, którzy mają odbywać praktyki studenckie albo staż w Stoczni
w terminie przed planowanym rozpoczęciem praktyk lub stażu, celem umożliwienia Stoczni
przeprowadzenia szkolenia, o jakim mowa w ustępie 2.

4. W czasie obowiązywania, jak również po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszego
Porozumienia, AMW zobowiązuję się do nieprzekazywania, nieujawniania
i niewykorzystywania w celach innych niż wykorzystywanie wyników badań o jakich mowa
w §2 ustęp 6 jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji niniejszego
Porozumienia oraz innych informacji stanowiących tajemnicę Stoczni.

5. Przez tajemnicę Stoczni Strony rozumieją wszelkie informacje w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 2003 roku ( Dz.U. Nr 153,
póz. 1503 z późn. zm.) oraz inne informacje o Stoczni, które nie są przedmiotem wpisów do
publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest
następstwem naruszenia zasad poufności, w szczególności dotyczy to informacji handlowych,
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących
stosunków pomiędzy Stocznią i jej kontrahentami z zastrzeżeniem praw do własności intelektualnej
oznaczonej w § 6 i 7.

6. AMW przejmuje wyłączną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania jej pracowników,
współpracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania warunków niniejszego Porozumienia
oraz umów wskazanych w § 2 ustęp 3, a także regulaminów oraz zasad wewnętrznych Stoczni w
szczególności w zakresie zachowania w poufności tajemnicy Stoczni, zasad BiHP na terenie Stoczni,
norm i programów jakości stosowanych przez Stocznię. Odpowiedzialność ta ma charakter
gwarancyjny i nie podlega uchyleniu nawet w razie niezawinionego zachowania osób za które AMW
przyjęła odpowiedzialność na podstawie tego Porozumienia.

§5
1. Strony uzgadniają, że wszelkie informacje dotyczące treści i przebiegu negocjacji przeprowadzonych



w celu zawarcia Porozumienia, a także wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony, a także jej
przedstawicieli i doradców, będą traktowane jako poufne.

2. Żadne poufne informacje nie będą ujawniane w jakikolwiek sposób, w całości bądź w części, bez
uprzedniej pisemnej zgody obu Stron.

3. Każda ze Stron może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacje poufne:
a. swoim doradcom finansowym, prawnym lub technicznym;

na żądanie sądu lub organu administracji, zgodnie z wymaganiami znajdującymi oparcie
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, albo w celu dochodzenia swoich praw przed
sądem lub organem administracji;
których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6
1. Wyniki wspólnych prac są własnością Stron w części zależnej od wkładu pracy danej Strony.
2. Strony zastrzegają, iż będą się uznawać za współtwórców wszelkich autorskich praw

majątkowych oraz praw własności intelektualnej do rozwiązań naukowych, technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, know-how powstałych we współpracy obu Stron
w ramach niniejszego Porozumienia, przy czym Strony uzgadniają, że ich udział we
współwłasności w/w praw będzie uzależniony od wkładu pracy. Udziały Stron zostaną
każdorazowo ustalone w drodze odrębnego dokumentu, przy czym udział Stoczni nie może być
mniejszy niż 10% udziału we współwłasności.

3. W razie gdy wynikiem współpracy Stron będzie powstanie prawa własności przemysłowej, Strony
będą uznane za współtwórców a zgłoszenie wynalazku albo innego prawa własności
przemysłowej do Urzędu Patentowego będzie dokonywane przez Strony wspólnie.

4. W razie gdy AMW nabędzie prawo własności przemysłowej będącego skutkiem współpracy
Stron, zobowiązuje się do poinformowania Stoczni o tym fakcie i niezwłocznego przeniesie na
Stocznię odpowiedni udział w tym prawie, przy uwzględnieniu zapisów ustępu l.

5. W razie gdy, AMW nabędzie prawa autorskie majątkowe w trybie art. 12 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązana jest do przeniesienia na Stocznię autorskich praw
majątkowych na następujących polach eksploatacji:

a. zwielokrotnianie każdą możliwą techniką w szczególności poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych,
cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b. publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji
dla celów promocyjnych, w środkach masowego przekazu, a także wprowadzania do
pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym Internetu, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek
wynagrodzenia na rzecz uczestnika konkursu i członków zespołu projektowego,

c. opracowania utworu, w szczególności jego przeróbek lub adaptacji;
d. opracowanie utworu polegające na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności

budowlanych i wykonawczych
e. przetwarzania, dalszego opracowania, kopiowania,
f. zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich.



§7
W celu usprawnienia współpracy w zakresie przedmiotu niniejszego porozumienia, Strony porozumienia
wyznaczają koordynatorów w osobach:
- dr hab. inź. Andrzej GRZĄDZIELA prof. AMW ze strony Akademii Marynarki Wojennej,
- Marek K.NETK.I ze strony Stoczni

§ 8
Pozostałe sprawy, wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia, będą rozwiązywane na bieżąco w
drodze wzajemnych uzgodnień, z uwzględnieniem konkretyzujących zapisów wskazanych w umowach o
jakich mowa w § 2 ustęp 3.

§9
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy, jak i umów wskazanych w § 2 ustęp 3 Porozumienia
Strony zobowiązują się poddać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Stoczni.

§10
Wszelkie zmiany niniejszego wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia ma zastosowanie Kodeks
Cywilny.

§12
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron porozumienia.
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