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§1

Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią, Wydział Oceanotechniki

i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, zwany dalej Wydziałem oraz Narodowe Muzeum

Morskie, zwane dalej Muzeum, zwane dalej Stronami, deklarują podjęcie współpracy

w zakresie organizacji konferencji naukowej „The History of Maritime Technology

Conferance" (HISTMARTECH), jak również wzajemne wsparcie rozwiązywaniu problemów

organizacyjnych konferencji.

§2

Strony będą prowadzić współpracę na bazie równych praw, partnerstwa

i wzajemnych korzyści w celu sprawnej organizacji konferencji i deklarują:

1) Akademia:

a) przygotowanie informacji o celu i warunkach udziału w konferencji;

b) przygotowanie komunikatów konferencyjnych;

c) utworzenie strony internetowej konferencji;

d) utworzenie poczty internetowej konferencji;

e) wyznaczenie Przewodniczącego oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji;

f) nadzór i wsparcie organizacyjne;

g) przekazanie wstępnej dotacji zwrotnej na konto Konferencji w wysokości 5000,00 zł.

2) Wydział:

a) umieszczenie kilku referatów w periodyku WOiO, „Polish Maritime Research";

b) wyznaczenie członka Komitetu Organizacyjnego Konferencji;

c) przekazanie wstępnej dotacji zwrotnej na konto Konferencji w wysokości 5000,00 zł.

3) Muzeum:

a) zapewni nieodpłatnie 2-3 sale konferencyjne wraz z obsługą sal;

b) udostępni pomieszczenie na biuro Konferencji;

c) udostępni pomieszczenia na organizację przerw kawowych i ewentualnie posiłków;

d) otworzy subkonto bankowe na gromadzenie środków i obsługę finansową

Konferencji.



§3

1. Jeżeli Strony nie będą miały wystarczających środków na realizację Konferencji, mogą

podjąć działania mające na celu uzyskanie wsparcia finansowego od podmiotów

zewnętrznych (np. funduszy publicznych i prywatnych, również krajowych organizacji

wspierających naukę).

2. Środki finansowe pozostające na koncie Konferencji po jej zakończeniu i rozliczeniu

wszystkich zobowiązań zostaną rozdysponowane pomiędzy współorganizatorów,

stosownie do przekazanych wstępnych dotacji zwrotnych, w równych częściach.

3. Strony zobowiązują się dochować tajemnicy współpracy w zakresie ochrony danych

osobowych i informacji finansowych.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o podejmowanych działaniach

związanych ze wspólną organizacją Konferencji.

5. Realizacja Porozumienia odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa

obowiązującymi w Polsce.

§4

1. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania. Każda ze Stron może wypowiedzieć

Porozumienie w formie pisemnej.

2. W przypadku niedotrzymania warunków porozumienia lub jego istotnych punktów,

Porozumienie może zostać rozwiązane.

3. Porozumienie zostało podpisana w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej ze Stron.

4. Koordynatorami działań wynikających z niniejszego porozumienia są:

a) prof. dr hab. Antoni F. KOMOROWSKI - jako Przewodniczący Komitetu

Organizacyjnego Konferencji;

b) mgr Wojciech RONOWSKI - ze strony Muzeum - jako upoważniony dysponent

środków finansowych Konferencji.



W imieniu W imieniu

Akademii Marynarki Wojennej Wydziału Oceanotechniki i Okretownictwa PG

Rektor - Komendant

kontradm.>f1nź. Czssśaw DYRCZ

kontradmir; Dyrcz

Dziekan
'.\ <j?.ia!i! OceariA-chniki i Okrętownictwć,

POLJTFCHNIKI GDAŃSKIEJ

dr h igniew Kozak, prof. nadzw. PG

W imieniu

Narodowego Muzeum Morskiego

Dyrektor

D Y R E K T O R
Narodowego Muzeum Morskiegov. Narodowego Muzeum Morskiego

\jf w Gdarllku

/AA*M <MAX \̂̂ -̂ \
dr'ihai 'Jerzy'Lilwiii

dr inż. Jerzy Litwin

Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku

80-751 Gdańsk, ul. Olowianka 9-13
tel. 58 320 33 58, NIP 583-12-81-033


