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Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i Biuro Hydrograficzne

Marynarki Wojennej, zwane dalej Biurem, zwane dalej Stronami, mając na względzie potrzeby

rozwoju nawigacji, hydrografii i kartografii morskiej, w celu umacniania szeroko rozumianego

bezpieczeństwa działalności ludzkiej na morzu, a także dla kształtowania właściwego modelu

edukacji morskiej, deklarują podjęcie współpracy w zakresie swoich kompetencji i zadań

statutowych oraz wzajemną pomoc w niżej wymienionych dziedzinach, jak również wzajemne

wsparcie w rozwiązywaniu problemów obu Stron.

§ 1

W celu realizacji Umowy o współpracy Strony zobowiązują się do:

1) informowania się wzajemnie o swoich głównych zadaniach, przedsięwzięciach

długofalowych i przyjmowanych kierunkach rozwoju oraz planowanych zmianach

organizacyjnych;

2) przekazywania wzajemnie informacji o swojej działalności międzynarodowej, w zakresie

udziału w konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach o tematyce zawartej

w działalności Stron;

3) informowania się wzajemnie o istniejących i podejmowanych tematach badawczych, oraz

rozwoju wyposażenia nawigacyjnego i hydrograficznego;

4) formułowania wspólnych zadań i tematów badawczych w celu realizacji przedsięwzięć

wynikających z bieżącej działalności Akademii i Biura;

5) współdziałania w zakresie rozwoju, testowania i metod wykorzystania posiadanych urządzeń

nawigacyjnych i hydrograficznych;

6) współpracy na rzecz podejmowania interesujących obie Strony projektów

międzynarodowych, krajowych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod

prowadzenia nawigacji, zasad wykorzystania i rozwoju wyposażenia nawigacyjnego oraz

brzegowych systemów zarządzenia i bezpieczeństwa na morzu, dopasowania programów

szkolenia morskiego do potrzeb bezpieczeństwa na morzu;

7) informowania się wzajemnie i wspierania wspólnie podjętych zadań na forum innych

organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych.



§2

W ramach szczegółowych przedsięwzięć współpracy Biuro będzie:

1) przekazywać nowo opracowywane komórki mapy elektronicznej (ENC) oraz Dodatkowe

Warstwy Wojskowe (AML) wraz z bieżącymi poprawkami - do wykorzystania

szkoleniowego w symulatorach Akademii (warunki techniczne oraz sposób i częstotliwość

przekazywania poprawek będą ustalane na bieżąco w trybie roboczym);

2) uczestniczyć w seminariach, sympozjach, konferencjach i innych wydarzeniach z zakresu

nawigacji i hydrografii oraz bezpieczeństwa żeglugi, organizowanych przez Akademię oraz

propagować edukację morską i działalność akademicką, prowadzona przez Akademię;

3) umożliwiać, w miarę możliwości, odbywanie specjalistycznych staży zawodowych kadry

i pracowników w komórkach organizacyjnych Biura.

§3

W ramach szczegółowych przedsięwzięć współpracy Akademia będzie:

1) chronić otrzymywane z Biura produkty elektroniczne przed nielegalnym kopiowaniem

i przekazywaniem innym niż uzgodniono użytkownikom;

2) testować otrzymywane komórki ENC i AML oraz opiniować inne produkty Biura pod

względem zawartości merytorycznej;

3) uwzględniać, w miarę możliwości, potrzeby Biura w zakresie działalności naukowo -

badawczej;

4) umożliwiać, w miarę możliwości, odbywanie przez oficerów i pracowników Biura

w odbywaniu specjalistycznych staży zawodowych i językowych, na wzajemnie

uzgadnianych w trybie roboczym warunkach;

5) umożliwiać zapoznanie się przedstawicielom Biura z pozyskiwanym sprzętem

nawigacyjnym, hydrograficznym, oceanograficznym i meteorologicznym oraz materiałami

naukowymi z zakresu nawigacji i hydrografii morskiej;

6) uczestniczyć w seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez

Biuro oraz propagować jego działalność.

§4

Umowa nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych.



§5

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

nierozpowszechniania 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. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

§ 7

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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