
LIST INTENCYJNY
w sprawie utworzenia Federacji

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

i

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

zawarty w dniu .0- maja 2019 r. w Gdyni,

pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127

Gdynia, reprezentowaną przez kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA -

Rektora-Komendanta

oraz

Lotniczą Akademią Wojskową z siedzibą w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521

Dęblin, reprezentowaną przez generała brygady pil. dr. Piotra KRAWCZYKA - Rektora-

Komendanta

- zwanymi dalej „Uczelniami".

Artykuł l

Mając na względzie odpowiedzialność za przyszłość oraz dalszy rozwój Uczelni, służąc

obronności i bezpieczeństwu państwa oraz postępowi nauki, Uczelnie deklarują zamiar

utworzenia federacji w rozumieniu art. 165 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., póz. 1668 z późn. zmianami),

zwanej dalej „Federacją".



Artykuł 2

W ramach Federacji Uczelnie zamierzają realizować wspólnie zadania w zakresie:

1. prowadzenia działalności naukowej;

2. kształcenia doktorantów;

3. nadawania stopni naukowych;

4. komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi

wynikami;

5. innych zadań uzgodnionych w trakcie dalszych prac.

Artykuł 3

Uczelnie deklarują zamiar wydzielenia środków finansowych na realizację zadań, o których

mowa w artykule 2, oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Federacji. Uczelnie przewidują

również wskazanie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji tych zadań.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy Uczelni w ramach Federacji oraz przedsięwzięć

podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego, określi jej statut oraz umowy

zawarte pomiędzy Uczelniami.

Artykuł 5

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Uczelni do podjęcia wszelkich działań

zmierzających do utworzenia Federacji i na obecnym etapie nie tworzy żadnych zobowiązań

pomiędzy stronami.

Artykuł 6

Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

Artykuł 7

Dokument sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Uczelni i jeden

dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
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