POROZUM1ENIE
dotycz4ce utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa

podpisane w Rzeszowie, w dniu.25.05.2005
W dalszej cze§ci Porozumienia wszystkie niZej wymienione osoby i podmioty lqcznie
bcdg zwane „Stronami", za§ pojedynczo „Strong", natomiast Polska Platforma
Technologiczna Lotnictwa bedzie okre§iana ,,PPTL".

Preambula
Majqc na uwadze wyzwania naukowo - techniczne nakre§lone w Strategii
Lizboriskiej oraz w ramach poparcia inicjatywy UE budowy Europejskich Platform
Technologicznych siu2qcych osigganiu znacznych efektOw wzrostu gospodarczego
poprzez inicjowanie i wdra2anie dzialari innowacyjnych w partnerstwie publiczno prywatnym Strong przystepujg na podstawie niniejszego Porozumienia do
utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa. Celem niniejszego
Porozumienia („Porozumienie") jest ustalenie warunkOw wspOlpracy pomiOzy
Strona mi.

Niniejszym, Strony postanawiajq co nastcpuje:

§1
STRONY tworzg Polskg Platformy Technologiczng Lotnictwa („PPTL"), zgodnie z
inicjatyw4 o ktOrej mowa w dokumentach Rady Europejskiej z wiosny 2003 roku
dotyczgcych tworzenia Platform Technologicznych
PPTL bedzie powolana na czas nieokre§lony.

2
Celami PPTL sg w szczegOlno§ci:
1. Wigczenie sib w realizacje„ glOwnych dzialari Europejskiej Platformy LotniczoKosmicznej:

- udzial w definiowaniu i implementacji europejskich Strategicznych Agend
Badawczych
aktywne uczestnictwo w Programach Rainowych UE
2. Przygotowanie krajowego, strategicznego programu

badawczego

nakierowanego na potrzeby przedsicbiorstw sektora lotniczego, ktOry stalby
sic elementem Krajowego Programu Ramowego
3. Opracowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii lotniczych
4. WspOlpraca w tworzeniu polityki i prawodawstwa celem pobudzenia
innowacyjnoki.
5. Integracja kluczowych partnerOw gospodarczych i badawczych w obszarze
lotnictwa
6. Podnoszenie konkuren.cyjnoki i optymalne wykorzystanie f u nduszy
strukturalnych (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013), z punktu widzenia wzrostu
konkurencyjno§ci polskiej gospodarki w obszarze lotnictwa
7. Zbudowanie platformy pomicdzy naukq a przemyslem w obszarze lotnictwa
poprzez inicjowanie i .koordynacjc badari naukowo - technicznych, oraz
komercjalizacjc rozwi4zan naukol,vych
8. Promocja innowacyjnoki i lobbing rozwoju naukowo technicznego w
lotnictwie
9. Aktywna wspôtpraca. z innymi Polskimi. Platformami Technologicznymi.
3
PPTL sklada sic z grupy inicjatywnej („Grupa Inicjatywna") okreSlonej poniZej oraz
pozostalych czlonkOw.
Grupe Inicjatywnq PPTL, na mocy podpisanego w dniu 26.04.2004 w Warszawie
„Listu Intencyjnego" tworz4 :
1. Politechnika Rzeszowska, (Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii
AERONET - Dolina Lotnicza), 35-959 RzeszOw, ul. W. Pola 2, reprezentowanq
przez Tadeusza Markowskiego, Rektora

2. Stowarzyszenie Grupv Przedsiebiorcew Przemystu Lotniczego „Dolina
Lotnicza", 35-959 Rzeszaw, ul Szopena 51, reprezentowane przez Marka
Dareckiego, Prezesa Zarzqd.u.
3. Krajowy Punkt Kontaktowy Programéw Badawczych L1nii Europejskiej w przy
Instytucie Podstawowych problernOw Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT
PAN), 00-019 Warszawa, ul. Swietokrzyska 21, reprezentowany przez Andrzeja
Siemaszko oraz Zygmunta Krasinskiego, DyrektorOw KPK
§4
PPTL ma charakter otwarty, co oznacza ze PPTL mote przyjge nowych czionkOw, o
ile nowi czlonkowie podpisz4 Deklaracje Przystqpienia do PPTL, stanowiqce
zal4czniki do niniejszego Porozumienia, przy braku sprzeciwu ze strony
dotychczasowych jej sygnatariuszy. Po uplywie 15 dni od daty zawarcia niniejszego
Porozumienia decyzje w sprawie przyjccia nowych czionkOw podejmowana bcda na
Zebraniu PPTL, w drodze glosowania. Ka2cly czionek dysponuje jednym glosem.
Decyzja musi by podjcta zwyklq wickszokig glosOw. W przypadku nieobecnoki
ktoregos z czIonkOw zobowigzany jest on przekazae Przewodnicmcemu Zespolu
Koordynacyjnego swoj glos na pikrkie najpOiniej na 1 dzien przed terminem
zebra n ia.
§5
Czlonkostwo w PPTL nie wyklucza czlonkostwa w innych Polskich Platformach
Technologicznych.
§6
Dla sprawnego i efektywnego dzialania PPTL zostanq powolani:
Komitet Koordynacyjny, na czele ktOrego bcdzie stal Przewodnicz4cy
Komitetu Koordynacyjnego, oraz jego Zastepca
Komisje Problernowe
Sekreta ri a t

W celu bie2qcej koordynacji dzialan Komitet Koordynacyjny bcdzie sic zbieral
w mime potrzeb, na wniosek czionkOw Komitetu Koordynacyjnego lub
Przewodniczicego Komitetu Koordynacyjnego.
WybOr powpszych OrganOw zostanie dokonany na pierwszym zebraniu czionkOw
PPTL („Zebranie PPTL"), w giosowaniu jawnym, zwyklq wickszoSciq glosOw.
Komitet Koordynacyjny bcdzie dzialac w oparciu o Regulamin Komitetu
Koordynacyjnego, przyjcty na pierwszym Zebraniu PPTL.
Zebranie PPTL mole powolac inne organy, jeSli uzna to za konieczne.
§7
Dzialania zmierzajqce do realizacji statutowych celOw PPTL bcdq podejmowane
podczas Zebrari PPTL. Czionkowie PPTL '1)0,4 powiadamiani przez Koordynatora o
miejscu, terminie i porz4dku Zebrari PPTL na co najmniej 7 dni przed terminem
Zebrania PPTL. Zebrania PPTL bcdq organizowane w miare potrzeb, przy czym co
najmniej 2 (dwa) razy w roku.
Decyzje bcclq podejmowane w glosowaniach jawnych, zwyklq wickszoSci4 glosOw,
przy obecnoSci co najmniej polowy czionkOw.
§8
Funkcjc tymczasowego sekretariatu PPTI, bcdzie sprawowac'.:
- Robert Haligowski, 35-078 RzeszOw, ul Hetrnariska 120,
fax (17 862-0750), tel. (17) 866 73 88, e-mail: haligowski.rober

wskrz.com

- Jerzy Halicki, 35-078 RzeszOw, ul Hetmariska 120,
fax (17 862-0750), tel. (17) 854 60 89, e-mail: halicki.jerzy@wskrz.com
§9
Nazwa i logo kaMej ze Stron bcdq umieszczane na kaMej wspelnej propozycji w
.
ramach niniejszego Porozurnienia i uwydatnione na ka .2dej
oficjalnej korespondencji

odnoszqcej sic do wniosku projektowego i/lub owiadczenia dla prasy.
§ 10
Strony zobowiqzujq sic do wspOlnego podejmowania wszelkich dzialari na
podstawie odrebnych umOw. Jakiekolwiek srodki finansowe zwiqzane z realizacjq

niniejszego Porozumienia bcdq pokrywane przez Strony jedynie za uprzednio
uzgodnionymi i podpisanymi, odrcbnymi, umowami. KaZola ze Stron ponosi peln4
od.powiedzialnok za podjcte przez siebie dzialania, w szczegOlnoki za
zobowiazania tinansowe, nic obciqZajqc nimi pozostalych Stron Porozumienia, o ile
inaczej nie postanowiono w drodze odrcbnej umowy.

§ 11
Strony bcdq reprezentowane przez osoby, uwidocznione w Deklaracjach
Przystapienia do PPTL, stanowiacych zalqczniki do niniejszego Porozumienia oraz w
stosunku do Grupy Inicjatywnej osoby wymienione w § 3.
Osoby ds. kontaktOw roboczych zostana okre§lone w Deklaracji Przystqpienia (w
razie potrzeby)
W przypadku zmian organizacyjnych kaZda ze Stron zawiadomi pozostale Stronv o
nowych osobach kontaktowych.

§ 12
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory
powstale wskutek lub w zwiazku z niniejszym Porozumieniem bc.da podlegaly
ostatecznemu rozstrzygnicciu przez Sqd ArbitraZowy przy Krajowej Izbie
Handlowej w Warszawie zgodnie z regulaminem Sqdu.

§13
Wszelkie zmiany treki Porozumienia wymagaj4 zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaZnoki.

§14
KaZda ze stron, przystwujacych do Porozumienia ma prawo wypowiedzenia
Porozumienia poprzez zlolenie pisemnej rezygnacji z miesiccznym wyprzedzeniem
do Sekretariatu PPTL oraz uregulowanie ewentualnych wcze§niejszych zobowiazan
finansowych, o ile takowe bcda.

§15
Niniejsze Porozumienie zostalo sporzgdzone w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
po jednym dla kaZdej ze Stron, bcclqcych Grupq Inicjatywn.4, oraz bcdzie stanowi
integralnq calok z Deklaracjami Przystapienia do PPTL.

za: Politechnikc Rzeszowskq

za: Stowarzyszenie Dolina Lotnicza

za: KPK przy IPPT PAN

