
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 10.05.2018r. pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, z siedzibą przy
ul. Śmidowicza 69, 81 - 103 Gdynia reprezentowaną przez:

REKTORA - KOMENDANTA kmdr. dr. hab. Tomasza Szubrychta,

Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, reprezentowaną
przez:

REKTORA prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika

Uniwersytetem Gdańskim, z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 8, 80 - 309 Gdańsk,
reprezentowaną przez:

REKTORA prof. dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę

zwanych dalej „Konsorcjantami" lub „Stronami".

PREAMBUŁA

Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką.

AMW stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Aktywnie uczestniczy

w kształtowaniu obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowanie

studentów oraz prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na technikę morską,

służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Marynarki

Wojennej.

Politechnika Gdańska, pielęgnując tradycje i zwyczaje akademickie, realizuje proces kształcenia

dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy

prowadząc badania naukowe i ich komercjalizację na najwyższym, światowym poziomie.

Uniwersytet Gdański jest uczelnią, która łączy tradycję z nowoczesnością. Jej dynamiczny rozwój

odzwierciedlony jest w procesie kształcenie w nowoczesnych warunkach studiowania

we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych

na rynku pracy.



§1

1. Strony postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz wielostronnej współpracy,

polegającej na prowadzeniu prac badawczo - rozwojowych w obszarze wszechstronnego

kształtowania bezpieczeństwa państwa w oparciu o kompetencje własne Stron oraz

partnerstwa z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w Polsce i na świecie.

2. W ramach partnerstwa Strony będą korzystać ze wsparcia finansowania publicznego i

prywatnego, by optymalizować potencjał rozwoju i wdrożenia innowacyjnych projektów.

3. Strony w ramach partnerstwa wskazują Lidera, którym będzie Akademia Marynarki

Wojennej.

4. Strony upoważniają Lidera w szczególności do:

a. składania wniosków w imieniu i za porozumieniem Stron o dofinansowanie

projektów;

b. reprezentowania Stron w kontaktach z ośrodkami naukowymi i

przedsiębiorstwami;

c. zawierania na rzecz i w imieniu oraz za porozumieniem Stron, umów związanych

z projektami.

§2

1. Strony deklarują działania w celu realizacji wspólnych projektów badawczych w zakresie:

a. zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłu przy wsparciu

administracji publicznej;

b. rozwoju rozwiązań i technologii dających gwarancję wszechstronnego kształtowania

bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza polskich obszarów morskich oraz infrastruktury i

żeglugi morskiej;

c. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Stron w realizacji zadań projektowych;

d. pozyskiwania kooperantów i partnerów do właściwego rozwoju Stron w zakresie

niezbędnym do skutecznego realizowania projektów;

e. bieżącego monitorowania konkursów grantowych mogących finansować przedsięwzięcia

zgłoszone w ramach Porozumienia;

f. sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją projektów w częściach

przypisanych Stronom;

g. organizacji seminariów, konferencji oraz spotkań informacyjnych na każdym etapie

ubiegania się o projekty, jak i ich realizacji.



§3

1. Strony uzgadniają, że wspólnie będą dążyć do zapewnienia finansowania działań

określonych w §2 niniejszego porozumienia.

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.

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

przekazania, bądź wspólnego wdrożenia jakiegokolwiek przedmiotu Porozumienia,

zawrą umowy regulujące obowiązki każdej ze Stron w zakresie wzajemnej współpracy

oraz we współpracy z wyznaczonym Liderem.

§4

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

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji

poufnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji

posiadających wartość gospodarczą, z którymi zapoznają się, bądź które uzyskają w

związku z wykonywaniem zakresu porozumienia, z wyjątkiem informacji ujawnionych

do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie

zbycia osobom trzecim tajemnicy Stron oraz informacji poufnych dopuszczalne jest tylko

za uprzednim, pisemnym zezwoleniem wszystkich Stron niniejszego Porozumienia.

3. Strony ponoszą odpowiedzialność za działalność w ramach niniejszego Porozumienia

proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych stron w realizację zadań.

§5

1. Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia obejmują Dziekan Wydziału

Dowodzenia i Operacji Morskich AMW kmdr dr hab. Jarosław Teska, Dziekan

Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG prof. dr hab. inż. Janusz Kozak,

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. dr hab. Tadeusz Dmochowski.

2. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie osób wskazanych w ust. 1.

Zmiana taka nie wymaga zmiany Porozumienia.

§6

3. Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia strony

wyznaczają:



a. Akademia Marynarki Wojennej - dr Mateusz Łaski

b. Politechnika Gdańska - prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

c. Uniwersytet Gdański - dr Marek Unicki

2. Strony wyrażają zgodę, że na każdym etapie obowiązywania porozumienia skład osobowy
może ulegać zmianie bez konieczności aneksowania niniejszego Porozumienia, a jedynie
wymaga poinformowania wszystkich jego Stron.

§7

1. Niniejsze Porozumienie ma charakter ramowy i zostaje zawarte na czas nieokreślony

z tym, że jego rozwiązanie może nastąpić niezwłocznie za zgodą wszystkich Stron

Porozumienia lub po miesięcznym wypowiedzeniu dokonanym przez jedną ze Stron.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia mogą nastąpić wyłączenie

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

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

Sygnatariusze Porozumienia

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

PRAWNY
AkadćrniTMatynarki Wojennej

jqjt Bohaterów Westerplatte

NikoleWROGOCKA


