
SPECIAL ECONOMIC
ŻONĘ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

n L
zawarte w dniu .*...V../...V..J.».... 2015 roku

POMIĘDZY

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie (81-703), ul. Władysława IV nr 9 zwaną dalej „PSSE"

reprezentowaną przez:

a) Teresę Kamińską - Prezes Zarządu,

b) Józefa Adama Bela - Wiceprezesa Zarządu,

a

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

z siedzibą w Gdyni (81-103), ul. Śmidowicza 69, zwaną dalej „Akademią"

reprezentowaną przez:

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

zwanymi dalej „Stronami"

o następującej treści:

§1
Strony postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz obustronnej współpracy, polegającej

na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i przemysłem, a biznesem w oparciu

o działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego i Bałtyckiego Portu Nowych Technologii.
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§2

Strony deklarują działania w zakresie:

a) organizacji przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań, w szczególności

konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów

związanych z komercjalizacją wiedzy;

b) realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;

c) zwiększania efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej;

d) transferu i komercjalizacji technologii.

§3

1. Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć, o których

mowa w §1 oraz w §2, zostaną zawarte umowy określające w szczególności tematykę

działań, zakres wzajemnych uprawnień i obowiązków oraz zasady rozliczeń

finansowych.

2. Strony ustalają, że przed rozpoczęciem działań zmierzających do opracowania,

przekazania, bądź wspólnego wdrożenia jakiegokolwiek przedmiotu prawa własności

intelektualnej, zawrą umowy regulujące zakres praw przysługujących każdej ze Stron

i zasady korzystania z tych praw.

§4

1. W czasie obowiązywania niniejszego Porozumienia o współpracy, a także po jego

ustaniu Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji

niejawnych, technicznych, technologicznych, 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, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie

zbycia osobom trzecim tajemnicy Stron oraz, informacji niejawnych dopuszczalne jest

tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem strony przeciwnej.

§5

Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia strony wyznaczają:

a) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. - Łukasz Ignatowicz

b) Akademia Marynarki Wojennej - kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodebski
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§6

Niniejsze porozumienie ma charakter ramowy i zostaje zawarte na czas nieokreślony z tym,

że jego rozwiązanie może nastąpić za obopólną zgodą lub po miesięcznym wypowiedzeniu

dokonanym przez jedną ze Stron.

§7

Zmiana porozumienia może być dokonana za zgodą obu Stron i w drodze pisemnej.

§8

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu cywilnego.

§9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze Stron.
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Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna arki Wojennej
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