
UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY

Zawarta w dniu .".77.'.~f„TT!.... w Gdyni, pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego z siedzibą w Gdańsku (80-366),
przy ul. Kazimierza Górskiego l, NIP: 584-09-62-525, REGON: 000327876,
reprezentowaną przez:
dr hab. Waldemara Moska prof. A WFiS- Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
dr hab. Wislawa Ziólkowskiego prof, A WFiS - Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii.

zwaną w dalszej treści umowy „AWFiS"

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni (81-127), ul. inż. Jana
Śmidowicza69NIP: 586-010-46-93; REGON: 190064136
reprezentowaną przez:
kmdr prof, dr hab. Tomasza Szubrychta - Rektora-Komendanta AM W,
dr hab. inż. Bogdana Żaka prof. AMW- Dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
zwaną w dalszej treści umowy „AMW".

Zwanymi dalej również „Stronami"

Strony zamierzają ściśle ze sobą współpracować i ustalają następujące, ramowe zasady tej współpracy:

§1
Współpraca pomiędzy AWFiS i AMW ma służyć:

1. Prowadzeniu badań naukowych wynikających z kompetencji Stron.
2. Identyfikacji wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane dla realizacji celów

statutowych Stron.
3. Rozpowszechnianiu informacji o aktualnych badaniach naukowych i ich wynikach.
4. Transferowi wiedzy pomiędzy AWFiS i AMW w celu jej wykorzystania dla realizacji celów

statutowych Stron.
5. Wprowadzaniu do obiegu naukowego i praktycznego innowacyjnych rozwiązań wynikających

z realizacji celów współpracy.
§2

1. Współpraca pomiędzy AWFiS i AMW będzie realizowana w formie wymiany doświadczeń, w
tym w ramach wspólnych badań naukowych i organizowanych przez strony spotkań,
seminariów, prezentacji i konferencji.

2. W ramach realizacji współpracy Strony postanawiają, że w przypadku świadczenia wzajemnych
odpłatnych usług narzut nic będzie wynosił więcej jak 20% kosztów bezpośrednich zlecenia.

3. Ze strony AMW za przebieg i realizacje niniejszej umowy odpowiedzialny jest Zakład
Technologii Prac Podwodnych będący w staikturze Wydziału Mechaniczno-Rlektrycznego
AMW. Do kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej umowy z ramienia AMW
jest upoważniony dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW - Kierownik Zakładu Technologii Prac
Podwodnych.



4. Ze strony AWFiS za przebieg i realizację niniejszej umowy oraz do kontaktów roboczych
odpowiedzialny jest dr hab. Wiesław Ziólkowski prof. AWFiS - Dziekan Wydziału Rehabilitacji
i Kinezjologii AWFiS.

5. Niniejsza umowa nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do udostępniania konkretnych
informacji lub danych w jakiekolwiek formie. Każdorazowo o zakresie udostępnionych
informacji czy danych decydować będzie Strona udostępniająca,

6. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania, przy realizacji umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, związanych z ochroną danych,
a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy w obrocie gospodarczym.

7. Obowiązek określony w ust. 6 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności na żądanie sądu, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

8. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu bądź korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji poufnych z wyłączeniem tych pracowników lub współpracowników
Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej strony i
którzy przyjęli obowiązki wynikające z umowy.

9. AWFiS i AMW wykorzystają wyniki współpracy tylko i wyłącznie w celu i w ramach realizacji
celów niniejszej umowy.

§3
1. AWFiS i AMW zobowiązują się do wzajemnego wspierania, w zakresie swoich możliwości

faktycznych i prawnych oraz do uwzględnienia spraw i interesów drugiej strony w swoich
działaniach.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad współpracy, obowiązków Stron umowy oraz
innych postanowień, które Strony uznają za istotne, zostaną uregulowane w drodze aneksów do
niniejszej umowy.

§4
Niniejsza umowa nic pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych żadnej ze Stron.

§5
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§7
1. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim trzymiesięcznym okresem

wypowiedzenia skutkującym na koniec miesiąca.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę dowolnym czasie za porozumieniem.

§8
1. Strony umowy deklarują rozwiązanie ewentualnych spraw spornych na drodze ugody między

Stronami, a w przypadku braku porozumienia poddają się jurysdykcji sądu właściwego dla
powoda.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego ora/ innych obowiązujących ustaw.



3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

4. Jeżeli obie Strony uznają, że jedno z postanowień mniejszej umowy miałoby być obecnie lub
w przyszłości nieskuteczne, to przyjmuje się, że nie naruszy to skuteczności pozostałych
postanowień. Strony umowy będą wówczas zobowiązane do umieszczenia w miejscu
postanowienia nieskutecznego, regulacji prawnej dopuszczalnej i najbardziej zbliżonej do celu
pierwotnego postanowienia. Ta sama zasada dotyczy luk w umowie oraz przypadku, w którym
jedno z postanowień nie będzie mogło być zrealizowane ze względów praktycznych czy
ekonomicznych.

§9
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
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