
POROZUMIENIE

zawarte w dniu .&{?.„„ marca 2015 roku

między Izbą Celną w Gdyni z siedzibą przy ul. Północnej 9A w Gdyni
reprezentowaną przez Dyrektora Izby Celnej insp. Wiesława Struka
a Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
z siedzibą przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni reprezentowaną
przez Rektora-Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
w sprawie określenia zakresu i zasad współpracy Izby Celnej w Gdyni
i Akademii Marynarki Wojennej.

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca Stron w zakresie realizacji
ustawowych zadań, w szczególności:

1) szkoleń, w tym pomocy technicznej i kadrowej;

2) bezpieczeństwa, obronności i ochrony informacji;

3) ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej;

4) informatycznym;

5) wymiany informacji.

2. Na podstawie niniejszego porozumienia, o ile wymaga tego realizacja
przedsięwzięć, Strony mogą zawierać odrębne szczegółowe umowy dotyczące
tematów określonych w ust. 1.

§2

W zakresie realizacji czynności porozumienia, w tym ich koordynacji:

1) Dyrektor Izby Celnej w Gdyni wyznacza osobę koordynującą - Zastępcę
Dyrektora nadzorującego Pion Kontroli;

2) Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wyznacza osobę
koordynującą - Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

§3

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy związane z realizacją
porozumienia informacje, które zostaną uprzednio zastrzeżone.

2. W sprawach ochrony informacji niejawnych lub innych informacji prawnie
chronionych, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Spory, powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą w pierwszej
kolejności polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez
właściwy sąd powszechny.

4. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się Stron w części
im należnej.



5. Strony zobowiązują się do przedstawiania poniesionych kosztów pomocy
wzajemnej jedynie na poziomie kosztów rzeczywiście poniesionych.

6. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do
opracowań bez udziału drugiej Strony, a autorskie prawa majątkowe do
elementów opracowanych we współpracy obu Stron przysługują Stronom
wspólnie, przy czym wyłączne prawa autorskie przysługiwały będą Akademii
Marynarki Wojennej do wspólnych projektów realizowanych przez Strony
w oparciu o składniki majątku Akademii.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§4

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Zmiana lub rozwiązanie niniejszego porozumienia następuje w formie pisemnej
podpisanej przez upoważnionych przedstawicieli Stron, pod rygorem
nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§5

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

§6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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