UCHWAŁA NR 186/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie
wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Śląską w sprawie współpracy ramach
"Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów".
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) oraz § 2 ust. 2 pkt 1, 4 i 7 i §
25 ust. 1 Statutu Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, stanowiącego Załącznik
do Uchwały Nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r.;
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Śląską w sprawie współpracy
w ramach "Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów". Wzór listu intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Grzegorzowi Podlewskiemu - Wiceprzewodniczącemu
Zarządu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Kazimierz Karolczak
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Załącznik do uchwały Nr 186/2019
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
List Intencyjny
w sprawie współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów zawarty w Katowicach
w dniu …………………………… pomiędzy:Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy
ulicy Akademickiej 2A, NIP:631-020-07-36, reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………. zwana dalej Uczelnią a
GórnośląskoZagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach (40-053), przy ulicy Barbary 21A, NIP: 634-290-18-73,
REGON
367882926,
reprezentowaną
przez:…………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………..zwana
dalej
GZM
PreambułaMając na względzie :
a) Położenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, liczbę, jakość i potencjał podmiotów z obszaru
Metropolii w obszarze technologii bezzałogowych statków powietrznych ( dalej : „BSP”), jak również
działania transformacyjne i rozwojowe regionu służące zapobieżeniu utraty tego potencjału,
b) Zadania, obowiązki i uprawnienia GZM, w tym zadania z zakresu rozwoju społecznego i gospodarczego
obszaru związku metropolitalnego określone w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 09.03.2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim, przy uwzględnieniu istotnego potencjału nowej dziedziny
gospodarki opartej o digitalizację zarządzania przestrzenią powietrzną oraz potencjał rozwoju zastosowań
technologii BSP, przy rosnącym wolumenie misji oraz dopuszczeniu lotów poza zasięgiem wzroku i lotów
automatycznych,
c) umiejscowienie rządowego projektu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów ( CEDD) na obszarze
GZM, a to na podstawie porozumienia w sprawie realizacji programu
Centralnoeuropejskiego
Demonstratora Dronów w Ramach Programu Żwirko i Wigura, zawartego w Katowicach dnia 12.09.2018 r.
pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i GZM
d) lokalizację Politechniki Śląskiej i prowadzenie jej działalności w obszarze związku metropolitalnego GZM,
e) działalność Politechniki Śląskiej, w tym prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych,
kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także
aktywnie wpływającej na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Strony wyraziły wolę współpracy
w niniejszym zakresie. Mając powyższe na uwadze, Strony postanawiają co następuje:
§ 1. Strony wyrażają wolę wzajemnej współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora
Dronów poprzez m.in. promowanie działań naukowych w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych,
wymianę informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie, zaangażowanie kadry naukowej
w działania programu w roli eksperckiej, wzajemne wykorzystanie lub organizowanie obszarów testowych
w tym prowadzenie testów technologii i usług.
§ 2. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa w § 1,
ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
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§ 3. Strony zobowiązują się do : a.współpracy i wsparcia w zakresie realizacji celów określonych
w Preambule niniejszego Listu intencyjnego i wzajemnej w tym zakresie wymiany informacji, b.zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony uzyskanych w trakcie podjęcia współpracy w zakresie realizacji
celów, niezależnie od formy ich przekazania przez cały okres obowiązywania niniejszego Listu intencyjnego,
c.podjęcia wszelkich niezbędnych kroków koniecznych, aby żadna z osób uzyskujących informacje
nie ujawniała tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego pisemnego upoważnienia od Strony, od której informacja lub źródło informacji pochodzi;
d.ujawniania informacji tylko tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych
związanych ze współpracą Stron. Nie wymaga zgody drugiej Strony ujawnienie informacji, gdy odbiorcą tych
informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a obowiązek
przekazania informacji wynika z treści przepisów prawa.
§ 4. Strony wyznaczą koordynatorów, którzy będą współpracować w ramach realizacji przedsięwzięcia:
- ze strony Metropoli GZM – Marcin Dziekański, tel. 506 134 688, m.dziekanski@metropoliagzm.pl
- ze strony Uczelni – ………………..
§ 5. 1. Podpisanie niniejszego Listu intencyjnego nie powoduje żadnych zobowiązań majątkowych między
Stronami, a stanowi dokument, na który Strony będą się powoływać przy dalszej współpracy.
2. Postanowienia niniejszego Listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do dnia
pisemnego wyrażenia przynajmniej przez jedną ze Stron rezygnacji ze współpracy albo zawarcia umowy, która
będzie precyzowała szczegółowe zasady współpracy. Wszelkie zmiany niniejszego Listu intencyjnego muszą
być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na
tle realizacji niniejszego Listu intencyjnego Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku
braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia
sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby GZM. Niniejszy List intencyjny sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Uczelnia
GZM
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1185536500
Imię: Kazimierz
Nazwisko: Karolczak
Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Miejscowość: Katowice
Województwo: śląskie
Kraj: PL
Data podpisu: 29 sierpnia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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