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Załącznik do Uchwały Nr 92/2018 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

z dnia 11.05.2018 roku w sprawie  
wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia  

w sprawie Demonstratora technologii  
wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne (bsp)  
na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 

 
 

POROZUMIENIE  

W SPRAWIE DEMONSTRATORA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH BEZZAŁOGOWE 

STATKI POWIETRZNE (BSP) 

NA OBSZARZE GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO  

 

(dalej „Porozumienie”), zawarte w Warszawie, w dniu ……………….…. pomiędzy: 

 

 

 

1. Prezesem Urzędem Lotnictwa Cywilnego  

oraz  

2. Polską Agencją Żeglugi Powietrznej 

3. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (Metropolia) 

4. Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym (GTL) 

 

Razem dalej zwani „Partnerzy”, każdy z osobna „Partnerem” 

 

Zważywszy na: 

A. Potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jej innowacyjności 

i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę rozwoju i wdrażania nowoczesnych 

technologii w zakresie analizy danych (gospodarka oparta o dane) i nowoczesnych środków 

transportu, 

B. Działania podejmowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencję 

Żeglugi Powietrznej w ramach programu flagowego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju 

Żwirko i Wigura,  

C. Zadania, obowiązki i uprawnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym zadania 

z zakresu rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zbiorowego transportu publicznego 

i zrównoważonej mobilności miejskiej określone w art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku 

o związku metropolitalnym województwa śląskiego,  

D. Zasoby, uprawnienia i kompetencje GTL;  

 

Sygnatariusze niniejszego Porozumienia postanawiają podjąć współpracę w celu uruchomienia 

na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego demonstratora technologii wykorzystujących 

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) (dalej „Demonstrator”). 
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§ 1. 

Przedmiot i cele Demonstratora  

1. Podstawowymi komponentami Demonstratora będą:  

a) Wyodrębnione obszary, na których będą testowane lub wdrażane i eksploatowane 

rozwiązania wykorzystujące BSP; 

b) System zarządzania przestrzenią powietrzną na potrzeby misji BSP; 

c) Projekty obejmujące testowe lub użytkowe, w tym komercyjne zastosowania BSP na 

obszarach, spełniające ustalone wymagania (dalej „Projekty”, pojedynczo „Projekt”); 

d) Centra kompetencji, obejmujące m. in. obszary testowe BSP, ośrodki badawcze lub naukowe, 

przedsiębiorstwa udostępniające swoje zasoby na potrzeby działań podejmowanych w 

ramach Demonstratora.  

2. Celem Demonstratora będzie między innymi:  

a) Stworzenie, testowanie i uruchomienie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej 

umożliwiającej bezpieczne, zgodne z prawem i warunkami lokalnymi wykonywanie misji BSP; 

b) Stworzenie warunków rozwoju i wprowadzania do zastosowania technologii wykorzystujących 

BSP poprzez: 

(i) Udostępnienie obszarów testowych dla technologii BSP, w tym autonomicznych, 

umożliwiających akcelerację technologii i testowanie rozwiązań na różnym poziomie 

zaawansowania;  

(ii) Tworzenie metodologii i procedur testów działania i bezpieczeństwa oraz wdrażania 

technologii BSP do komercyjnego zastosowania; 

(iii) Tworzenie kompetencji z zakresu serwisowania i obsługi BSP; 

c) Rozwój potencjału gospodarczego w zakresie BSP poprzez: 

(i) Zwiększenie dostępu do usług świadczonych z wykorzystaniem BSP; 

(ii) Integrację rozwiązań i systemów oraz budowę łańcuchów wartości;  

(iii) Promowanie i wspieranie gospodarki opartej o dane; 

(iv) Rozwój współpracy międzynarodowej i eksportu.  

d) Rozwój potencjału naukowego w zakresie BSP poprzez: 

(i) Wsparcie i koordynacja projektów badawczo-rozwojowych;  

(ii) Wsparcie relacji na linii jednostka naukowa - przedsiębiorstwo  

(iii) Budowanie świadomości; 

(iv) Edukacja. 

e) Budowa wiedzy i kompetencji poprzez;  

(i) Zidentyfikowanie i stworzenie mapy kompetencji przemysłowych i naukowych;  

(ii) Pozyskanie wiedzy mającej znaczenie dla opracowania regulacji prawnych oraz 

instrumentów finansowych, wspierających rozwój usług opartych o BSP.  
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3. Intencją Partnerów jest: 

a) Włączenie Demonstratora do Programu Żwirko i Wigura,  

b) Udział w konkursie ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2018 roku praz SESAR JU.  

c) Udział w innych konkursach lub projektach, krajowych lub międzynarodowych, których kryteria 

spełni Demonstrator.  

 

§ 2.  

Zasady koordynacji Demonstratora  

 

1. Demonstrator będzie definiowany i realizowany w metodzie projektowej. Niezwłocznie po 

podpisaniu Porozumienia, Partnerzy uzgodnią metodę koordynacji Demonstratora.  

2. ULC oraz PAZP odpowiadają za: 

a) zdefiniowanie wielopoziomowych warunków i wymagań Demonstratora, w tym procedur, w 

zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej i urządzeń wspierających (razem dalej 

„Infrastruktura”) oraz bezpieczeństwa misji,  

b) przeprowadzanie koniecznych uzgodnień dotyczących Demonstratora na poziomie  

administracji centralnej i organów międzynarodowych, 

c) pozyskanie do demonstratora Projektów wykraczających poza kompetencje i władztwo 

Metropolii, 

d) zdefiniowanie informacji o realizowanych Projektach, które będą pozyskiwane dla realizacji 

celów Demonstratora określony w niniejszym Porozumieniu. 

3.  Metropolia odpowiada za rozwój Infrastruktury oraz nabór projektów do Demonstratora, na 

obszarze właściwości działania i władztwa Metropolii oraz za przeprowadzanie koniecznych 

uzgodnień w ramach administracji samorządowej i lokalnej.  

4. Koordynatorem Demonstratora jest ULC.  

5. Projekty nieobjęte kompetencjami lub władztwem Metropolii wchodzą w zakres koordynacji ULC.  

6. W ramach koordynacji Demonstratora uwzględniane są rekomendacje związane z realizacją 

założeń Programu Żwirko i Wigura. 

 

§ 3. 

Etapy realizacji Demonstratora  

1. Uruchomienie i realizacja Demonstratora będzie podzielona na etapy: 

a) Etap 1 - Definiowanie;  

b) Etap 2 - Przygotowanie; 

c) Etap 3 - Uruchomienie;  

d) Etap 4 - Podsumowanie.  

2. Zakres, cele i harmonogram poszczególnych etapów definiuje ULC, w uzgodnieniu Partnerami.  

 

 

 



 4 

 

 

 

§ 4. 

Udział podmiotów trzecich w Demonstratorze 

1. Partnerzy – sygnatariusze niniejszego Porozumienia dopuszczają włączanie do Porozumienia lub 

poszczególnych Projektów innych podmiotów, których zasoby lub kompetencje będą adekwatne 

do realizacji jego celów i założeń i spełniających zasady i wymagania ustalone na potrzeby 

realizacji Demonstratora, na podstawie § 2 Porozumienia. 

2. Realizując Demonstrator Partnerzy zobowiązują się do zapewnienia zachowania zasad 

konkurencji. 

§ 5. 

Zasady współpracy Partnerów 

1. Partnerzy zobowiązują się do aktywnego współdziałania, w dobrej wierze, dla realizacji celów 

Porozumienia.  

2. Partnerzy będą podejmować współpracę w najbardziej adekwatnych dla poszczególnych zadań 

formułach, mając na względzie warunki techniczne, organizacyjne i prawne, a także dostępne 

instrumenty umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.  

3. Każdy z Partnerów ma prawo samodzielnie ubiegać się o finansowanie własnych działań.  

4. Partnerzy będą realizować Projekty na podstawie odrębnych umów lub porozumień, 

z zastrzeżeniem zobowiązania do zachowania poufności, określonego w Porozumieniu.  

5. Niniejsze Porozumienie nie narusza praw własności poszczególnych Partnerów, w tym 

przysługujących im praw własności przemysłowej lub licencji.  

6. Niniejsze Porozumienie nie ogranicza samodzielnej działalności Partnerów. 

7. Niniejsze Porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy 

Partnerami, a także żadnych zobowiązań ponad te jednoznacznie wyrażone w Porozumieniu.  

8. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Partnerami w zakresie prowadzonej przez Partnerów 

działalności gospodarczej, Partnerzy będą realizować swoje zobowiązania lub uprawnienia 

w sposób autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność. 

 

§ 6. 

Poufność informacji, komunikacja  

1. Partnerzy zobowiązują się do zachowania poufności informacji związanych z realizacją 

Porozumienia, jeśli te informacje zostaną oznaczone przez Partnera jako informacje poufne.  

2. Szczegółowe zasady dotyczące poufności informacji zostaną ujęte w załączniku do Porozumienia. 
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§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszego Porozumienia lub w związku nim 

rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

4. Porozumienie sporządzono w ______ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdego z Partnerów. 

 

 

 

 

 

Partnerzy  

 

 

………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………. 

 


