
POROZUMIENIE O WSPŁPRACY ^

NAUKOWO-TECHNICZNEJ L P O D

zawarte w dniu 7.?.:....?..2015 r. w Gdyni

POMIĘDZY

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

z siedzibą, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

reprezentowaną przez

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta - Rektora-Komendanta

zwaną dalej „Akademią",

a
Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,

reprezentowanym przez

Marcina Sokoła - Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej „Laboratorium",

zwanymi dalej „Stronami"

o następującej treści:

§1

Ideą niniejszego porozumienia jest stworzenie platformy dla współpracy pomiędzy

środowiskiem biznesu a Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wymiany wzajemnych

doświadczeń, wiedzy i potencjału obu Stron.
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§ 2

Strony wyrażają wolę współpracy i koordynacji swoich działań w zakresie:

a) zwiększenia efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej w zakresie

rozwoju technik i technologii terahercowych oraz obrazowania o szerokim spektrum

zastosowań, szczególnie w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa;

b) organizacji przedsięwzięć dotyczących innowacji i przedsiębiorczości;

c) realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;

d) transferu komercjalizacji technologii (szczególnie terahercowych);

e) udostępniania laboratoriów badawczych i warsztatów.

§ 3

1. W czasie trwania niniejszego Porozumienia, a także po jego ustaniu Strony zobowiązują

się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji niejawnych, technicznych,

technologicznych i organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość

gospodarczą, z którymi zapoznają się, bądź, które uzyskają w związku z wykonywaniem

zakresu Porozumienia za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej

i powszechnie znanych.

2. Jakiekolwiek przekazywanie, bądź ujawnianie, osobom trzecim tajemnicy Stron jak

i informacji niejawnych dopuszczalne jest tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem

strony przeciwnej.

§ 5

1. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą

zawierały szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowy zakres prac, które zostaną objęte umowami określonymi w ust. l,

będzie uzgodniony w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania

obu Stron.

3. Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują:

a) ze strony Laboratorium: mgr Magdalena Sokół, Dyrektor Biura Promocji

i Marketingu (e-mail: marketing(S)lpod.pl: telefon: 58 500 87 83);

b) ze strony Akademii: kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, Kierownik Zakładu

Zarządzania Kryzysowego AM W (e-mail: g.krasnodebski@amw.gdynia.pl;

telefon: 58 261 262 867).

4. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania dalszych form współpracy

i oceny dotychczasowych jej wyników.
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§ 6

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 pisemnej zgody umawiających

się Stron.

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

5. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się Stron w części zależnej

od wkładu pracy. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe

do opracowanych wspólnie prac, przy czym uzgadniają, że ich udziały we wspólności

ww. prac będą zależne od wkładu pracy i zawartych stosownych w tym zakresie

umów.

§ 7

Niniejsze porozumienie sporządzono w

(po jednym dla każdej ze stron).

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Rektor-Komendant

Akademii Ma/yrmrki Wojennej

L P O D

Wiceprezes Zarządu Laboratorium

Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

Sp. z o.o.

kmdr prof. dr Marcin Sokół

R A D C A P R A W N Y
VKADE»H WARfNARKI WOJENNE
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Konrad HflNKIEWICZ


