
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

nr 
zwana dalej „Umową" 

Gdyni w dniu zawarta w Gdyni w dniu ..^.^/..*.~L<ń.„.£..T roku, pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136, zwaną dalej: „Uczelnią", 
reprezentowaną przez: 

• kontradmirała prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHTA - Rektora - Komendanta, 

Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609), adres: ul. Jacka Malczewskiego 
24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000489456, posiadającą NIP: 796-296-36-27 i REGON: 
14700186000000, o kapitale zakładowym w kwocie 6 173 746 296,00 zł w całości opłaconym, 
zwaną dalej: „PGZ", 

reprezentowaną przez: 
Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu 

Hubert Stępniewicz - Członek Zarządu 
• , 

uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki zgodnie z aktualnym odpisem z Rejestru 
Przedsiębiorców 

oraz 

PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-127), adres: ul. Śmidowicza 48, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdański, pod numerem KRS 
0000657652, posiadającą NIP: 796-297-54-87 i REGON: 366293369, o kapitale zakładowym 
w kwocie 176 032 400,00 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej: „PGZ SW", 

reprezentowaną przez: 

• Pawła Lulewicza - Prezesa Zarządu, 

• Adama Krzemińskiego-Wiceprezesa Zarządu, 

uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki, zgodnie z aktualnym odpisem z Rejestru 
Przedsiębiorców, 

Uczelnia, PGZ oraz PGZ SW łącznie zwane są dalej również „Stronami", a każda z osobna 
„Stroną". 



ZWAŻYWSZY, ŻE 

1. PGZ oraz PGZ SW są istotnymi podmiotami polskiego przemysłu, zapewniającymi 
nowoczesne rozwiązania dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i bezpieczeństwa Państwa, infrastruktury technicznej, budującymi potencjał polskiej 
gospodarki szczególnie w obszarze innowacji i nowych technologii; 

2. Uczelnia jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, która 
kształci podchorążych oraz osoby cywilne na kierunkach związanych z nawigacją 
i mechaniką morską oraz obronnością, a także realizuje badania naukowe i prace 
rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Strony zawierają niniejszą Umowę w celu podjęcia współpracy na rzecz rozwoju 
technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego 
wyposażenia, w tym sprzętu wojskowego nowej generacji, a także rozwoju kadr działających 
na rzecz sektora bezpieczeństwa Państwa Polskiego. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy PGZ, PGZ SW, 
a Uczelnią oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, wiedzy i potencjału Stron w zakresie 
realizacji wspólnych celów naukowych i gospodarczych w interesujących Strony dziedzinach 
i dyscyplinach. 

§2 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Stron będzie polegała między innymi na podejmowaniu następujących wspólnych 
działań i przedsięwzięć: 

1) prowadzenia prac badawczych i rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii 
w tym militarnych, 

2) przygotowywania ekspertyz wg. potrzeb Stron Umowy, 
3) promowania wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i społeczno-

gospodarczym, 
4) organizowania wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń 

specjalistycznych, 
5) organizowania praktyk i staży zawodowych, 
6) organizowania projektów edukacyjnych, w tym stworzenia kierunku na studiach 

dualnych opartych na wiedzy dydaktycznej Uczelni oraz na doświadczeniu 
praktycznym PGZ SW, 

7) proponowania tematów prac dyplomowych oraz wsparcia w zakresie ich realizacji, 
8) prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. 



§3 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szczegółowe warunki współpracy, w tym obowiązki i uprawnienia Stron, sposób i okres 
realizacji konkretnych przedsięwzięć, sposób ich finansowania oraz sposób podziału praw 
do dóbr własności intelektualnej opracowanych wspólnie w danym przedsięwzięciu, 
zostaną uregulowane każdorazowo przez Strony odrębną umową lub porozumieniem. 

2. Przed rozpoczęciem działań zmierzających do przekazania Stronom przez Uczelnię 
jakiegokolwiek przedmiotu prawa własności intelektualnej bądź wspólnego wdrożenia, 
Strony zawrą odrębną umowę regulującą zakres praw własności intelektualnej 
przysługujących każdej ze Stron oraz zasady korzystania z tych praw. 

3. Niniejsza Umowa nie ogranicza Stron w zakresie prowadzenia prac w określonych przez 
nie dziedzinach z innymi zainteresowanymi przedsiębiorstwami, organizacjami 
i instytucjami. 

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż niniejsza Umowa jest wyrazem wyłącznie 
intencji Stron co do prowadzenia dalszych negocjacji/rozmów oraz analiz związanych 
z potencjalną współpracą oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach 
prowadzonych rozmów. 

5. Nie jest intencją Stron, aby którykolwiek z zapisów w niniejszej Umowie miał charakter 
wiążący dla Stron, oraz nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń, chyba że 
Strony zastrzegły odmiennie w niniejszej Umowie. 

6. Niniejsza Umowa nie stanowi umowy przedwstępnej ani zobowiązania do zawarcia 
jakiejkolwiek umowy, porozumienia czy złożenia oświadczenia o określonej treści ani nie 
stanowi zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania ani zobowiązania do zaciągnięcia 
jakiegokolwiek zobowiązania z wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności, które 
Strony celowo określają, jako wiążące i skuteczne między nimi. 

7. Do czasu zawarcia umowy/umów o których mowa w §3 ust. 1 i 2, każda ze Stron będzie 
ponosić wszelkie koszty własne oraz koszty swoich doradców, związane z analizami 
ekonomicznymi, prawnymi, technicznymi oraz wszelkimi innymi czynnościami prawnymi 
i faktycznymi związanymi z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi współpracy Stron. 
Wszelkie koszty lub ich podział będą uwzględnione w osobnej umowie. 

§4 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy, a także po jej ustaniu Strony zobowiązują się do 
zachowania w tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje 
Poufne („Informacje Poufne"), informacji technicznych, technologicznych, produkcyjnych, 
organizacyjnych, w tym know-how lub innych informacji posiadających wartość 
gospodarczą, z którymi zapoznają się bądź które uzyskają w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy 



2. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie obejmuje informacji 
powszechnie dostępnych, z wyjątkiem informacji ujawnionych w wyniku naruszenia przez 
Stronę postanowień § 4 Umowy. 

3. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy 
oraz umów realizowanych w oparciu o niniejszą Umowę wszystkie osoby, w tym 
w szczególności pracowników, audytorów, doradców, podwykonawców, ekspertów, 
które z uwagi na udział w realizacji niniejszej Umowy między Stronami, będą miały 
styczność z Informacjami Poufnymi i zobowiązać te osoby do przestrzegania zasad 
zachowania poufności informacji co najmniej w takim samym zakresie, jak określony 
w niniejszej Umowie. 

4. Jakiekolwiek przekazywanie bądź ujawnianie osobom trzecim Informacji Poufnych 
dopuszczalne jest tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem drugiej Strony, 
z zastrzeżeniem ust.6. 

5. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych sobie nawzajem 
informacji, w tym ochrony przed kradzieżą lub utratą w inny sposób oraz przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 

6. Każda ze Stron jest zwolniona z obowiązku zachowania Informacji Poufnych w przypadku, 
jeśli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa lub z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji organu 
administracji. W każdym jednak przypadku Strona ujawniająca Informacje Poufne będzie 
zobowiązana do: 

a. Poinformowania Strony od której uzyskała informacje stanowiące Informacje 
Poufne, o obowiązku ich ujawnienia, ze wskazaniem podmiotów, na rzecz 
których ujawnienie ma nastąpić oraz zakresu udostępnianych informacji, 
z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. Ujawnienia informacji tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany, 
c. Podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, że ujawnione 

informacje stanowiące Informacje Poufne będą traktowane w sposób poufny 
i wykorzystywane tylko do celów, uzasadniających ich ujawnienie. 

§5 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. W celu zapewnienia dobrej organizacji podczas współpracy pomiędzy Stronami 
powołuje się Koordynatorów z ramienia obu Stron: 

a) Ze strony Uczelni - Piotr Stocki, p.stocki@amw.gdynia.pl, + 48 694 476 368 
b) Ze strony PGZ - Jolanta Maryewska, jolanta.maryewska@pgzsa.pl, 

+ 48 734 178 844 
c) Ze strony PGZ SW - Antoni Pieńkos, apienkos@pgzsw.pl, + 48 508 860 188 

2. Zmiana osób wyznaczonych jako Koordynatorów nie stanowi zmiany Umowy 
w rozumieniu § 10 ust. 3. 

mailto:p.stocki@amw.gdynia.pl
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§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych 
reprezentantów oraz pracowników i współpracowników Stron a także pracowników 
i współpracowników podmiotów stowarzyszonych ze Stroną - skierowanych do 
realizacji Umowy, w szczególności osób wskazanych w § 5. 

2. Dane osobowe reprezentantów, pracowników i współpracowników Stron oraz 
reprezentantów, pracowników i współpracowników podmiotów stowarzyszonych ze 
Stronami przetwarzane są w celach niezbędnych do wykonania Umowy. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej: 
„RODO") - niezbędność do wykonania Umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
uzasadniony interes administratora, tj. konieczność wykazania prawidłowości realizacji 
Umowy. 

4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 
z Umowy. 

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że 
prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych 
w sposób wyłącznie zautomatyzowany. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych objętych Umową jest dobrowolne, jednak brak ich 
podania spowodowałby niemożność realizacji Umowy. 

8. Strony podają dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
a. PGZ: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, e-mail: iod@pgzsa.pl 
b. PGZ SW: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, e-mail: iod@pgzsw.pl 
c. Uczelnia: ul. Śmidowicza 69, 81 - 127 Gdynia, e - mail: iod@amw.gdynia.pl 

9. Każda ze Stron zobowiązana jest do wykonania w imieniu pozostałych Stron obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, wobec jej reprezentantów 
wskazanych w Umowie, przy wsparciu udzielonym przez pozostałe Strony w 
niezbędnym zakresie, polegającym w szczególności na przedstawieniu informacji 
niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów 
przywołanych na wstępie niniejszego zdania. 
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§7 

PRZYSTĄPIENIE DO WSPÓŁPRACY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że do współpracy, o której mowa w § 2 niniejszej 
Umowy, przystąpić mogą również spółki należące do grupy kapitałowej PGZ, tj. spółki 
wobec których PGZ jest spółką dominującą bezpośrednio lub pośrednio, jak również 
powiązaną w rozumieniu odpowiednio art. 4 § 1 pkt. 4 i pkt. 5 kodeksu spółek 
handlowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, szczegółowe warunki współpracy zostaną 
uregulowane w odrębnej umowie lub porozumieniu, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

§8 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 -

dniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą wszystkich umawiających się 

Stron. 
4. Rozwiązanie umowy, bez względu na tryb, nie dotyczy obowiązków określonych w § 4, 

który obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy. 

§9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, 
a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia wterminie 30 dni od zaistnienia sporu, rozstrzygać 
je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda, przy czym dla PGZ SA jako siedzibę 
uważa się biuro w Warszawie ( ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa). 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczelnia i PGZ zgodnie postanawiają, że rozwiązaniu ulega umowa o współpracy z dnia 
27.06.2017 r. zawarta pomiędzy nimi w celu współpracy na rzecz rozwoju 
technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
nowoczesnego wyposażenia. 

2. Strony wyrażają zgodę na publiczne informowanie o podjętej współpracy 
z uwzględnieniem postanowień §4 niniejszej umowy. 



3. Postanowienia niniejszej Umowy wchodzą w życie z dniem jej podpisania przez 
wszystkie umawiające się Strony. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają również 
oświadczenia o odstąpieniu i wypowiedzeniu Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

6. Niniejszą Umowę sporządzano w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 
(jednym) dla każdej ze Stron. 

• 


