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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 19 czerwca 2015 r. w Gdyni pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

reprezentowaną przez:
Rektora- Komendanta kmdr prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA

zwana dalej Akademią
a

MDRK Trusted Adviser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
(43-190) przy ul. Rybnickiej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000385464, NIP 6351824534, REGON 241943166

reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu Marka Różyckiego,

zwana dalej „MDRK"
zwanymi dalej „Stronami"

o następującej treści:

§1
Zważywszy na potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz rozwoju
oferty kształcenia Akademii poprzez wprowadzenie do programu
kształcenia szkoleń akredytowanych wraz z możliwością certyfikacji
międzynarodowej, a także wspólne korzyści wynikające ze współpracy w
tym zakresie, jak również mając na uwadze fakt. że profesjonalna
edukacja, oparta o międzynarodowe standardy wiedzy jest najlepszą
drogą do rozwoju społeczeństwa i podniesienia atrakcyjności jej członków
na współczesnym rynku pracy, umawiające się Strony postanawiają
nawiązać współpracę edukacyjną w dziedzinie organizacji i prowadzenia
działalności dydaktycznej w obszarze międzynarodowych standardów
zarządzania i metodyk, zwłaszcza z dziedziny zarządzania projektami,
ryzykiem, zmianą i usługami.



§2
Współpraca, o której mowa w §1 będzie realizowana w następujących
obszarach:
1. Działalność dydaktyczna, a w szczególności:

a) współpraca przy opracowywaniu i weryfikowaniu wybranych
programów kształcenia, szczególnie w zakresie nowych kierunków i
specjalności realizowanych przez Akademię,

b) zapewnienie przez MDRK do realizacji przedmiotów kształcenia
profesjonalnej obsługi zasobów (kadry, statusu i praw firmy
akredytowanej, materiałów akredytowanych, certyfikowanych
egzaminatorów i odpowiedniej obsługi) z wymaganymi
kwalifikacjami i certyfikatami tak, by w ramach programów
wyznaczonych przedmiotów studenci uzyskiwali certyfikaty
ukończenia szkoleń akredytowanych wraz z możliwością certyfikacji
międzynarodowej,

c) współpraca w zakresie wzajemnego udostępniania zasobów do
realizacji programów kształcenia a zwłaszcza sal szkoleniowych,
zasobów marketingowych niezbędnych do promowania i rekrutacji
grup studentów oraz wzajemnych doświadczeń w zakresie
prowadzenia i organizacji zajęć dydaktycznych,

d) wzajemne świadczenie usług w zakresie promowania programów
kształcenia wśród studentów i innych potencjalnych odbiorców
poprzez:
- wspólne organizowanie konferencji na tematy poświęcone

rozwojowi oferty kształcenia Akademii oraz międzynarodowym
standardom zarządzania,

- udział w spotkaniach handlowych i informacyjno-marketingowych
mających na celu dotarcie z ofertą kształcenia do osób
potencjalnie nią zainteresowanych.

2. Działalność rozwojowa:
a) monitorowanie rynku szkoleniowego i informowanie się wzajemnie

o zaobserwowanych trendach, nowościach oraz najbardziej
popularnych produktach szkoleniowych i certyfikatach,

b) monitorowanie poziomu satysfakcji uczestników kursów wspólnie
organizowanych przez Akademię i MDRK oraz podejmowanie
odpowiednich działań korygujących jeśli będą potrzebne,

c) działalność handlowa i promocyjna polegająca na oferowaniu
wspólnie organizowanych kursów osobom i organizacjom
współpracującym z Akademią i MDRK, a także organizowaniu
wspólnych spotkań i konferencji promujących wzajemną współpracę.



§3
1. Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia

wywołujące skutki finansowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń
finansowych, określone zostaną w odrębnych umowach cywilno-
prawnych.

2. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie
Strony będą zawierały szczegółowe umowy dotyczące konkretnych
tematów objętych współpracą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowy zakres prac, które zostaną objęte umowami określonymi
w §3 ust. 2, będzie uzgodniony w terminie pozwalającym na
wprowadzenie go do planów działania obu Stron.

4. Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują:
a) ze strony MDRK - Członek Zarządu Dariusz Kardas,
b) ze strony Akademii - Kierownik Zakładu Wsparcia Działań Sił

Morskich - kmdr por. dr Jerzy Kupiński.
5. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania w zakresie

dalszych form współpracy i oceny dotychczasowych ich wyników.

§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić na pisemne żądanie jednej ze

Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za
pisemną zgodą obu umawiających się Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody
umawiających się Stron wyrażonej na piśmie.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia
05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010
r., Nr 182, póz. 1228 z późn. zm.) i zachować w tajemnicy wiadomości
związane z jej realizacją, a w szczególności nie rozpowszechniać
wyników pracy i innych osiągnięć uzyskanych w związku
z wzajemną współpracą.

5. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane
polubownie.

6. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających się stron w części
zależnej od wkładu pracy. Strony zastrzegają sobie prawa autorskie,
majątkowe do opracowanych wspólnie prac, przy czym uzgadniają, że
ich udziały we wspólności w/w prac będą zależne od wkładu pracy i
zawartych stosownych w tym zakresie umów.



§5
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, egz. nr l - Akademia, egz. nr 2 - MDRK.

Rektor l- Komendant
Akademii^larynarki Wojennej

Bohaterów Westerplatte w Gdyni
kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

01slAsC/l\.

Marek Róż(
Prezes Zarządu

MDRK Trusted Adviser Group Sp. z o.o.

Otrzymują:

egz. nr l - Akademia Marynarki Wojennej
egz. nr 2 - MDRK Trusted Adviser Group Sp. z o.o.
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Konrad HANKIEWK
GD-1310


