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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 27.12.2016 r. w Gdańsku pomiędzy:

Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

reprezentowaną przez:
Mariusza Machaj ewskiego - Wiceprezesa Zarządu

Zwaną dalej „LOTOS S. A. "
a

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

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

zwaną dal ej „Akademią"
zwanymi dalej „ Stronami"

o następującej treści:

§1
W celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań na rzecz wspierania rozwoju Grupy

LOTOS S. A., wzmacniania potencjału ludzkiego oraz aktywizacji pracowników umawiające się
Strony, mając na uwadze, że profesjonalna edukacja jest najlepszą drogą do poprawy stanu
bezpieczeństwa naszego państwa, rozwoju biznesu i ludzi, postanowiły nawiązać współpracę
edukacyjną, naukową, kulturalną i środowiskową w dziedzinie organizacji i prowadzenia
działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej w dyscyplinie nauk o
bezpieczeństwie, organizacji i zarządzaniu.

§2
Współpraca o której mowa w § l, może być realizowana między innymi poprzez:
1. Przygotowanie przez Akademię oferty edukacyjnej, w oparciu o analizy potrzeb Grupy

LOTOS S.A. oraz oczekiwań rynku pracy.
2. Działania informacyjno-promocyjne i upowszechnienie wiedzy.
3. Współpracę naukowo-dydaktyczną.
4. Działania doradcze.
5. Wzajemne wspieranie się w ramach swoich możliwości merytorycznych i prawnych oraz

uwzględnienie spraw i interesów drugiej strony w swoich działaniach.
6. Wymianę doświadczeń i wspólne działania w zakresie zagadnień dotyczących

Infrastruktury Krytycznej
7. Realizację wspólnych przedsięwzięć w tym ćwiczeń, warsztatów oraz sympozjów

naukowych

§3

Strony postanawiają dążyć do podejmowania wspólnie działań na rzecz podwyższania jakości
edukacji pracowników Grupy LOTOS S.A. oraz kształtowania świadomości i



odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe, środowiska, spółki oraz bezpieczeństwo
własne pracowników.

§4

Akademia poprzez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, prowadząc działania
wymienione w § 3 deklaruje współpracę z Grupą LOTOS S. A. poprzez:
1. Wymienianie się doświadczeniem dydaktycznym.
2. Umożliwienie przedstawicielom Grupy LOTOS S.A. uczestnictwa w wydarzeniach

Akademii takich jak konferencje, wykłady otwarte, warsztaty, publiczne uroczystości
wojskowe Akademii, a także udziału w wybranych zajęciach przewidywanych tokiem
studiów.

3. Bieżącą informację o warunkach nauki na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.

§5

1. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą mogły
zawierać szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie określając prawa i obowiązki dotyczące
danego przedsięwzięcia.

2. Szczegółowy zakres prac, które mogą zostać objęte umowami określonymi w ust. l, będzie
uzgadniany w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania obu Stron.

3. Nadzór nad realizacj ą niniej szego porozumienia sprawuj ą:

a) ze strony Grupy LOTOS S.A.,
Krzysztof Wrzesień
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Pracy i Środowiska

b) ze strony Akademii Marynarki Wojennej
Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
kmdr dr hab. Jarosław Teska, prof. nadzw. AMW

4. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania co do form współpracy i oceny
dotychczasowych j ej wyników.

5. Porozumienie nie stanowi źródła zobowiązań ani jakiejkolwiek podstawy do roszczeń
pomiędzy Stronami; jest natomiast wyrazem woli Stron co do intencji współpracy w
zakresie prowadzenia rozmów dotyczących jej warunków.

6. Strony ponoszą w własnym zakresie wszelkie koszty związane z działaniami mającymi na
celu realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności koszty doradców, ekspertyz,
podróży, spotkań itp.

§6

l. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.



2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić przez każdą ze Stron, z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za pisemną zgodą obu umawiających się
Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pisemnej zgody umawiających się
Stron.

4. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą polubownie.
5. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiaj ących się Stron w części zależnej od wkładu

pracy. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe do opracowanych wspólnie
prac, przy czym uzgadniają, że ich udziały we wspólności ww. prac będą zależne od wkładu
pracy i zawartych stosownych w tym zakresie umów. Strony określą wzajemne prawa i
obowiązki w odniesieniu do poszczególnych ewentualnie powstałych utworów w
odrębnych umowach o podziale praw wyłącznych.

§7

Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia strony wyznaczają:

a) Grupa LOTOS S.A. - dr Krzysztof Wrzesień
b) Akademia Marynarki Wojennej - kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski

§8
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym
dla każdej ze Stroń).
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