
UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu 7 maja 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa, NIP 525-000-58-34,
reprezentowaną przez:

prof. dr hab. inż. Jana Szmidta Rektora Politechniki Warszawskiej

przy udziale prof. dr hab. Jarosława Mizery - Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej,

Akademią Marynarki Wojennej - Wydziałem Mechaniczno-Elektrycznym, ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, reprezentowaną przez:

komandora prof. dr hab. Tomasza Szubrychta - Rektora-Komendanta Akademii Marynarki
Wojennej,

przy udziale dr hab. inż. Bogdana Żaka, prof. AMW - Dziekana Wydziału
Mechaniczno-Elektrycznego.

§1

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Akademia Marynarki Wojennej -
Wydział Mechaniczno-Elektryczny, zwane dalej Stronami, oceniając pozytywnie dotychczasową
współpracę, postanawiają w celu rozwijania działalności naukowo-badawczej w dziedzinach
szczególnie ważnych dla obronności kraju i gospodarki morskiej nawiązać współpracę
naukowo-badawczą i naukowo-dydaktyczną. Współpraca ta zmierzać będzie do:

1) wykorzystania potencjału, pozycji, doświadczeń i dorobku obu Uczelni w celu
rozwiązywania problemów technicznych dotyczących zastosowań nowych technologii
obronnych kierunkowanych na bezpieczną eksploatację elementów i urządzeń elektroniki
morskiej,

2) innych działań służących dobru obu Stron.

§ 2

Cel, o którym mowa w § l będzie realizowany przez:
1) tworzenie wspólnych zespołów badawczych dla rozwiązywania zadań naukowych

i dydaktycznych stanowiących przedmiot zainteresowania obu Stron i na zasadach
wynikających z przepisów prawnych i statutów obu Stron (w tym w ramach projektów
unijnych i finansowanych przez NCBiR lub NCN);

2) wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania laboratoriów dydaktycznych
i naukowo-badawczych oraz wykorzystania aparatury dydaktycznej i badawczej;

3) wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych i procesu
dydaktyczno-wychowawczego;

4) wykonywanie na rzecz drugiej Strony zadań zleconych na podstawie odrębnych umów
szczegółowych;

5) współpracę w zakresie działalności towarzyszącej pracom naukowo-badawczym,
a w szczególności:

a) wzajemne zapraszanie specjalistów drugiej Strony na konferencje
i seminaria organizowane w obszarach wiedzy interesujących obie Strony;

b) w zależności od potrzeb - wspólne organizowanie konferencji i sympozjów
naukowo-technicznych.



§3

1. Strony będą podejmować działania zmierzające do pozyskania finansowania badań poprzez
składanie wniosków o wspólne projekty z zewnętrznych środków (np. unijnych,
samorządowych, MIMiSzW, NCN, NCBiR lub innych).

2. Strony zobowiązują się do poszukiwania innych, niezależnie od własnych, źródeł finansowania
prac badawczo-rozwojowych, poprzez:

1) występowanie do polskich lub międzynarodowych instytucji promujących postęp w nauce
i gospodarce,

2) zainteresowanie potencjalnych sponsorów oraz podmiotów naukowych i gospodarczych,
zamierzających podjąć współpracę w tematyce niniejszego porozumienia.

§4

Strony mają prawo do wyznaczania kierunków własnych badań i wykorzystywania wyników
dotychczasowych badań dla potrzeb własnych.

§ 5

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawują:
1) ze stronv Politechniki Warszawskiej orof. dr hab. Jarosław Mizera - Wydział Inżynierii (e-mail:

iaroslaw.mizera@pw.edu.pl, tel. 22 234 8729 oraz dr hab. inż. Jerzv Robert Sobiecki, prof.
PW -Prodziekan ds. Nauki (e-mail: robert.sobiecki@pw.edu.pl tel. 22 234 8451);

2) ze strony Akademii Marynarki Wojennej dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. nzw. AMW - Dziekan
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego (e-mail b.zak@amw.fidynia.pl. tel. 261 262 565 oraz dr
inż. Józef Małecki (e-mail: i.malecki@amw.qdynia.pl. tel. 261 262 567.

§6

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania
Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także w każdym innym terminie za pisemną zgodą obu
umawiających się Stron.

3. Zmiany treści Umowy będą wprowadzane na drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa egzemplarze dla
każdej ze Stron.
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