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zawarte w dniu ..".'.....T...:. roku, pomiędzy:

POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, reprezentowaną
przez

prof. Piotra KACEJKO - Rektora PL

a

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, z siedzibą w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul.
Śmidowicza 69, NIP 586-01-04-693 , reprezentowaną przez

kmdr prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora - Komendanta AMW
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Politechnika Lubelska wraz z Akademią Marynarki Wojennej wyrażają wolę
współdziałania na rzecz rozwoju nowych technologii. Akademia Marynarki Wojennej
(AMW) oraz Politechnika Lubelska (PL) deklarują chęć realizacji wspólnych projektów
w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, których ideą przewodnią będzie
rozwój innowacyjnych technologii, działalności naukowej i wspomaganie
doskonalenia wiedzy w zakresie szeroko rozumianych zagadnień technicznych.
Strony deklarują, iż przedmiotem współpracy będzie w szczególności:

Prowadzenie prac naukowo-badawczych; projektowanie i budowa urządzeń;
wdrożenia otrzymanych wyników naukowych i technologicznych w produkcji;
wytwarzanie produktów, systemów i urządzeń na podstawie otrzymanych
wyników badań naukowych i technologicznych; tworzenie produktów do celów
specjalnych podwójnego zastosowania.

§2.

1. Porozumienie niniejsze określa wyłącznie wolę i ogólne zasady wzajemnej
współpracy, a jej szczegółowe zakres, przedmiot, warunki finansowania oraz tryb
realizacji poszczególnych projektów regulować będą odrębne umowy wykonawcze
zawierane pomiędzy Stronami dla uzgodnionych konkretnych projektów i zadań



realizowanych w ramach Porozumienia. Strony zgodnie postanawiają, iż każda umowa
wykonawcza będzie zawierała stosowane postanowienia dotyczące praw własności
intelektualnej, w tym praw majątkowych.

2. Żadne postanowienie niniejszego porozumienia nie będzie rozumiane jako
przekazanie w sposób wyraźny lub dorozumiany, drugiej Stronie jakichkolwiek praw
własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej, licencji, itp. Chyba, że
będzie to wynikało wprost z zawartej między Stronami odrębnej umowy.

§3.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień merytorycznych przedmiotu
porozumienia są:

ze strony Politechniki Lubelskiej:

prof. Piotr KACEJKO - Rektor,
dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI - Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych PL, w
sprawach organizacyjno-prawnych; w sprawach merytorycznych dotyczących zastosowań
militarnych, technologicznych demonstratora (paragraf l, pkt. 2 podpunkt 1) - Zbigniew
LEWARTOWICZ.

ze strony Akademii Marynarki Wojennej:

kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT- Rektor,

kmdr ppor. dr Rafał MIĘTKIEWICZ - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, w sprawach
merytorycznych dotyczących zastosowań morskich.

§4.

Porozumienie obowiązywać będzie przez okres 5 lat od momentu jego podpisania,
z możliwością jego rozwiązania w każdym czasie za obopólnym porozumieniem stron lub
poprzez złożenie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, ze skutkiem rozwiązania
porozumienia na koniec miesiąca kalendarzowego.

§5.

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