Porozumienie o współpracy
Zawarte w dniu 20 marca 2012, pomiędzy:
WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ z siedzibą 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2;
reprezentowaną przez gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Rektora - Komendanta WAT
zwanym w dalszej części porozumienia WAT,
a
Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich z siedzibą 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 10C
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000118714 reprezentowanym przez Mieczysława Twaroga Prezesa Zarządu zwanym w dalszej części
porozumienia SEP.
§ 1
Mając na uwadze zadania statutowe i przyjęte formy działalności porozumiewające się Strony pozostają
w przekonaniu, że działania podjęte w ramach niniejszego porozumienia służyć będą tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości z udziałem polskich firm oraz osiągnięciu dogodnych warunków
do obopólnie korzystnej współpracy między WAT i SEP.
Strony zobowiązują się realizować określone porozumieniem działania kierując się zasadami uczciwości,
życzliwości i poszanowania przepisów prawa.
§ 2
Strony przewidują możliwość współpracy w określonych przez statut dziedzinach, między innymi takich jak:
1) wspieranie merytoryczne na rzecz eksportu i rozwoju gospodarki polskiej;
2) udzielanie pomocy doradczej w celach legislacyjnych i podejmowania odpowiednich inicjatyw w tym
zakresie;
3) udział w działalności wydawniczej, wystawienniczej oraz konferencjach, forach i seminariach;
4) urzeczywistniania strategii proeksportowej i proinnowacyjnej;
5) współpraca pomiędzy ekspertami Stron oraz wymiana publikacji i informacji;
6) rozwijanie stosunków partnerskich oraz wzajemnie korzystnej współpracy bilateralnej i barterowej;
7) wymiana doświadczeń pomiędzy Stronami mająca na celu obopólne korzyści.
§3
Do koordynacji działań określonych w § 1 porozumiewające się Strony delegują:
1) WAT: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA
2) SEP: Mieczysława TWAROGA
§ 4
Strony przewidują możliwość zawierania osobnych porozumień określających szczegółowo realizację wspólnie
podejmowanych przedsięwzięć precyzujących ich zakres i warunki realizacji.
§ 5
Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron
z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.
§ 6
Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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