
Porozumienie o współpracy

zawarte w dniu .'I.O.. października 2015 roku pomiędzy:

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ, z siedzibą w Gdyni (81-103), ul. Smidowicza 69,
tel. 586262520, REGON 190064136, NIP 586-010-46-93, zwaną dalej „Akademią Marynarki
Wojennej", reprezentowaną przez:

Rektora-Komendanta - komandora prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA,

a

OŚRODKIEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
z siedzibą w Gdyni (81-109), ul. Dickmana 62, tel. 586665318, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - KRS: 0000295769, REGON: 220535280, NIP: 584-020-36-01, z kapitałem
zakładowym 30.000.000,00 zł wpłaconym w całości, zwanym dalej „OBR Centrum Techniki
Morskiej S.A.", reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego - dr. inż. Andrzeja KILIANA,

zwanymi dalej „Partnerami", ustala co następuje:

§1

1. Partnerzy, stanowiąc ograniczoną terytorialnie Grupę Inicjatywną, deklarują wolę
utworzenia CENTRUM KOMPETENCJI BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO -
OXIVIA, zwanego dalej CKBM OXIVIA.

2. Partnerzy deklarują chęć wykorzystania całego swego doświadczenia i umiejętności
oraz potencjału technicznego, naukowego i finansowego dla osiągnięcia celu
przyszłych przedsięwzięć oraz wzajemnie się w tych dążeniach wspierać.

3. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest kumulowanie wiedzy, kompetencji
i możliwości technicznych w obszarze szeroko pojętego Bezpieczeństwa Morskiego
Państwa dla realizacji zadań naukowych, badawczych, projektowych i produkcyjnych,
wynikających z potrzeb poprawy bezpieczeństwa.

4. CKBM OXIVIA deklaruje gromadzenie i rozwijanie innowacyjnych zdolności
i rozwiązań w celu wykorzystania ich w realizacji wspólnych przedsięwzięć na
potrzeby wdrożeń systemów uzbrojenia i ochrony infrastruktury krytycznej.



5. CKBM OXIVIA podejmie współpracę naukową i badawczą z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania i rozwinięcia innowacyjnych
technologii militarnych wdrażanych w przedsiębiorstwach krajowych przemysłu
obronnego.

6. Szczegóły dotyczące zasad działania CKBM OXIVIA zostaną uregulowane w statucie
oraz regulaminie, które zostaną opracowane przez Grupę Inicjatywną po podpisaniu
niniejszego porozumienia.

§2

1. Partnerzy dopuszczają możliwość rozszerzenia składu CKBM OXIVIA o podmioty
gospodarcze, krajowe lub zagraniczne (zwane dalej uczestnikami), których potencjał
może być przydatny (niezbędny) dla osiągnięcia celów określonych w § l ust. 3.

2. Nowy uczestnik może przystąpić do CKBM OXIVIA pod warunkiem zaakceptowania
przez niego uregulowań prawnych, o których mowa w § l ust. 6 oraz wyrażenia zgody
na jego przystąpienie przez wszystkich uczestników CKBM OXIVIA.

3. Uczestnictwo w CKBM OXIVIA nie ogranicza praw żadnego jej członka do
prowadzenia niezależnej działalności naukowej oraz wdrożeniowej, badawczej,
projektowej i produkcyjnej wynikającej z jego dotychczasowych zakresów
zainteresowania.

4. Każdy uczestnik CKBM OXIVIA w swoim zakresie ponosi koszty związane
z uczestnictwem w niniejszej inicjatywie.

5. Każdy uczestnik CKBM OXIVIA może odstąpić od porozumienia w każdym czasie
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§3

1. Niniejsze porozumienie nie stanowi umowy spółki cywilnej ani żadnego porozumienia
o charakterze gospodarczym, które mogłoby zostać uznane za powołanie odrębnego
podmiotu gospodarczego lub wykonywanie wspólnego przedsięwzięcia, w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Niniejsze porozumienie jest zawierane na czas nieokreślony i w każdej chwili może
przestać obowiązywać w przypadku, gdy wszyscy Partnerzy ustalą, iż dalsza jego
realizacja jest niecelowa lub niemożliwa. Porozumienie przestaje także obowiązywać,
gdy ilość Partnerów zmniejszy się do jednego.



3. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie od dnia podpisania przez wszystkich
Partnerów.

4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody wszystkich Partnerów
wyrażonej na piśmie.

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

6. W przypadku gdy w ramach wzajemnej współpracy realizowanej na podstawie
niniejszego Porozumienia, wystąpi potrzeba udostępnienia przez któregokolwiek
z Partnerów informacji stanowiących jej tajemnicę przedsiębiorstwa, przed
udostępnieniem takiej informacji, Partnerzy zawrą stosowną umowę o zachowaniu
poufności, w której uregulują zasady ochrony informacji o takim charakterze.

7. Dokument sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,
po jednym dla każdego z Partnerów.

PODPISY I PIECZĘCIE PARTNERÓW

l. Za AKADEMIĘ MARYNARKI WOJENNEJ

2. Za OBR CTM S.A.
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