
pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną Ratownictwem Wodnym Gdynia, 81 - 350 Gdynia, ul. 

Władysława IV 12/14, NIP: 5862322709, REGON: 36829562200000, zwanym dalej 

OSP RW Gdynia 

reprezentowanym przez: 

Jakuba Friedenberger - prezesa, 

Jakuba Woźniaka - wiceprezesa 

a 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni 

(81-127 ), ul. Śmidowicza 69, NIP: 5860104693, REGON: 190064136, zwaną dalej 

AMW 

reprezentowaną przez: 

kadm. prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora - Komendanta 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

Strony postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz współpracy, polegającej na tworzeniu 

efektywnych powiązań pomiędzy nauką i ratownictwem wodnym. 

Strony deklarują wolę wspólnego działania w zakresie: 

a) organizacji przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań, w szczególności 

konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów 

związanych z upowszechnianiem wiedzy; 

b) realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych; 

c) zwiększania efektywności powiązań nauki i ratownictwa wodnego; 

d) transferu wiedzy i technologii; 

e) wiedzy z doświadczeń; 

1. Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w §1 oraz w §2, zostaną zawarte umowy określające warunki ich realizacji, 

w szczególności tematykę działań, zakres wzajemnych uprawnień i obowiązków oraz 
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zasady rozliczeń finansowych. 

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. 

1. W czasie obowiązywania niniej szego Porozumienia o współpracy, a także po jego ustaniu 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacje poufnych, 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających 

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

z wykonywaniem zakresu porozumienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych 

do wiadomości publicznej i powszechnie znanych, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej względem drugiej Strony za szkodę spowodowaną ujawnieniem ww. 

informacji. 

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

zbycia osobom trzecim tajemnicy Stron oraz, informacji poufnych dopuszczalne jest tylko 

za uprzednim, pisemnym zezwoleniem strony przeciwnej. 

Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia Strony wyznaczają: 

a) OSP RW Gdynia - Jakub Woźniak, tel. 666 60 11 44, biuro@lifeguardgdynia.pl 

b) AMW - Radosław Tyślewicz 

Niniejsze porozumienie ma charakter ramowy i zostaje zawarte na czas nieokreślony z tym, że 

jego rozwiązanie może nastąpić w każdej chwili za obopólną zgodą lub za jednostronnym 

wypowiedzeniem po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy 

§4 
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Kodeksu Cywilnego. 

§9 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

PREZES 
OSP RW GDYNIA 

•SP UW GDYNIA 

REKTOR 4 KOMENDANT 
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

/•kub Woźniak 
OSP RW Gdynia 
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Akademia Marynarki Wojennej 

z u p Radcv Prawnego Emilii Łobińskiej-Szyc 
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