
UMOWA

zawarta w Gdańsku w dniu 21 września 2017 roku

pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni przy

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136,

zwaną w dalszej treści niniejszej Umowy AMW

reprezentowaną przez:

kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta - Rektora - Komendanta,

Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowej 15, 80-819

Gdańsk, NIP: 583-001-00-88, REGON: 191236094,

zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy KWP,

reprezentowanym przez:

insp. Jarosława Rzymkowskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy indywidualnie Stroną.

Na podstawie § 2 Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2008 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką

Policji w Gdańsku (KWP), a Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW) określającego

zasady współpracy pomiędzy KWP, a AMW w zakresie szkolenia nurkowego policjantów

z wykorzystaniem powietrza, mieszanin oraz tlenu jako czynnika oddechowego (zw. dalej

„Porozumieniem"), w związku z realizacją przez AMW zadań związanych z udziałem

w Projekcie INTERREG DiveSMART m.in. w celu zintegrowania międzynarodowych służb

państwowych krajów biorących udział w Projekcie.

Strony postanawiają, co następuje:



§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji

w Gdańsku w szkoleniach nurkowych z wykorzystaniem powietrza, mieszanin oraz

tlenu jako czynnika oddechowego, tj. w ramach projektu DiveSMART (zw. dalej

„Projektem") programu Interreg-Baltic, zw. dalej „Szkoleniem", odbywających się

zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

2. Liczba i szczegółowe dane policjantów (zw. dalej „Uczestnikami szkolenia")

zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach, terminy szkoleń i miejsce prowadzenia

zajęć zostaną każdorazowo uzgodnione w trybie roboczym pomiędzy wyznaczonymi

przedstawicielami KWP i AMW w postaci notatki służbowej.

3. Przedstawicielami AMW do prowadzenia uzgodnień zostają wyznaczeni:

a) Pani Joanna Szczepankowska, tel.: 26126 25 81, e-mail:

j. szczepankowska@amw. gdyma.pl;

b) Pan Ryszard Kłos - Kierownik Projektu, tel.: 261 26 27 46, e-mail:

r. k los@a m w .gdy n i a. p_ l, lub inna wskazana przez niego osoba.

4. Przedstawicielami KWP w Gdańsku do prowadzenia uzgodnień zostają wyznaczeni:

a) nadkom. Jarosław Przyjemczak - Z-ca Dowódcy SPAP Komendy

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, tel. 723 699 834, e-mail:

Jarosław, przy jemczakC^pomorska. policja, gov.pl;

b) asp. Szymon Szemberski - asystent Wydziału Prezydialnego Komendy

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, tel. 723 635 511, e-mail:

szymon.szemberski@poinorska.policja.gov.pl

§2

Wszelkie koszty związane z udziałem policjantów KWP w Gdańsku w szkoleniach w kraju

i za granicą będą pokrywane przez AMW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013.167).



§3

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do końca trwania Projektu.

2. KWP może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) niewykonania zadania, o którym mowa w § l ust. 1-2, zgodnie z warunkami

określonymi w niniejszej Umowie.

b) niewykonania zadania, o którym mowa w § l ust. 1-2, w ustalonym terminie.

3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 2, KWP nie

odpowiada za żadne roszczenia ze strony AMW.

§4

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawa.

§6

Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd

powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po l (jednym) dla

każdej ze Stron.
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