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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zawarte w dniu .Q:~.!/.. w Gdyni, pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, zwaną dalej AMW reprezentowana przez
kontradmirała dr inż. Czesława DYRCZA

a

Stocznią Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej w Gdyni
ul. Śmidowicza 48, zwaną dalej SMW reprezentowaną przez
Syndyka Magdalenę Smółkę

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w zakresie szkoleń i praktyk ,
prowadzenia wspólnych prac i badań, wymiany informacji, pomocy technicznej
i kadrowej.

§2

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

§ 3

W celu uzgodnień realizacji prac wynikających z mniejszego porozumienia, strony
wyznaczają swoich przedstawicieli:
- ze strony AMW - kmdr dr inż. Wojciech Jurczak
- ze strony SMW - Paweł Banaś

§4

l . Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być uzupełnione, zmienione lub rozwiązane w każdym

czasie na mocy zgodnej woli obu stron.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.



4. Strony zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r
o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. nr 182 póz. 1228 ) i zachować w
tajemnicy wiadomości związane z realizacją porozumienia.

5. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą
polubownie,
zaś w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd
powszechny.

6. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się stron w części
należnej
od wkładu pracy.

7. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do
opracowań
bez udziału drugiej strony elementów w nowych rozwiązaniach technicznych.
Autorskie prawa majątkowe do elementów opracowanych we współpracy obu
stron, przysługuje stronom wspólnie.

8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron. f]
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