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Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i Politechnika Poznańska, zwana

dalej Politechniką, zwane dalej Stronami, deklarują podjęcie współpracy w zakresie edukacji,

nauki i promocji oraz wzajemną pomoc w niżej wymienionych dziedzinach, jak również

wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu problemów obu Stron.

§ 1

Celem umowy jest określenie ogólnych zasad współpracy dotyczącej możliwości

opracowywania i implementacji w Marynarce Wojennej (Siłach Zbrojnych) rozwiązań

technicznych, wspólne podejmowanie innych prac naukowych, naukowo-wdrożeniowych oraz

wzajemnego świadczenia usług.

§2

1. Przedmiotem umowy są badania i rozwój nowoczesnych technologii w zakresie systemów

uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz kształcenia i szkolenia personelu wojskowego.

2. Organizowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności

w zakresie prowadzenia:

a) badań naukowych;

b) prac rozwojowych;

c) badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

państwa;

d) podejmowaniu działalności badawczo-rozwojowej;

e) podejmowaniu działalności upowszechniającej naukę;

f) usług naukowo-badawczych;

g) usług technicznych.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy wskazanego w §2 będzie następowała poprzez:

1. wspólne podejmowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowych interesujących obie

Strony, w tym projektów Unii Europejskiej i finansowanych przez Narodowe Centrum

Badań i Rozwoju, i na zasadach wynikających z przepisów prawnych oraz statutów obu

Stron;

2. proponowanie w pierwszej kolejności współpracy w obszarach leżących we wspólnym

zainteresowaniu obu Stron, na zasadach nie gorszych niż dla innych partnerów, z którymi

obie Strony zawarły do tej pory porozumienia o współpracy;



3. wzajemne informowanie Stron umowy oraz swoich Partnerów o zawarciu umowy

0 współpracy wykluczającej działania konkurencyjne;

4. przeciwdziałanie oraz zachowanie zakazu wzajemnej konkurencji;

5. współdziałanie w zakresie promocji praktycznego zastosowania wyników prac nauko wo-

badawczych i rozwojowych;

6. wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania posiadanego zaplecza badawczego

1 technicznego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;

7. ścisłą współpracę w zakresie działalności towarzyszącej pracom naukowo-badawczym,

a w szczególności wzajemne udostępnianie zbiorów z archiwów i bibliotek technicznych, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Umowa nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

§ 5

1. Na podstawie niniejszej Umowy i w celu jej realizacji obie Strony będą zawierały

szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą.

2. Szczegółowy zakres prac i warunki finansowe, które zostaną objęte umowami określonymi

w § 5 ust. l będzie uzgodniony w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów

działania obu Stron.

3. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy sprawują:

ze strony Akademii - prorektor ds. nauki

ze strony Politechniki - prorektor ds. nauki

4. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania co do dalszych form współpracy

i oceny dotychczasowych wyników.

§ 6

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na pisemne żądanie jednej ze Stron z zachowaniem

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także w każdym innym terminie za pisemną zgodą obu

umawiających się Stron.



4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody umawiających się Stron wyrażonej na

piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Ustawy z dnia 05.08.2010 r.

o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, póz. 1228) i zachowania w tajemnicy

wiadomości związanych z jej realizacją, a w szczególności nłerozpowszechniania wyników

pracy i innych osiągnięć uzyskanych w związku ze wzajemną współpracą.

6. Spory powstałe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku

nieosiągnięcia porozumienia będą przesłanką do rozwiązania niniejszej Umowy.

7. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe do opracowanych wspólnie prac, przy

czym uzgadniają, że udziały Stron będą określane każdorazowo w treści Umów

szczegółowych.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

§ 7

Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach

z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.
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