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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2019 r. w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy;

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą przy ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia, posiadającą numer REGON: 190064136, NIP: 5860104693, reprezentowaną
przez:

Rektora - Komendanta - kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta,
zwaną dalej „AMW"

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał
zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej „PSE S.A.", którą reprezentują:

Tomasz Sikorski - Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Jarosław Brysiewicz - Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

zwanymi dalej łącznie „Stronami", a osobno „Stroną"

o następującej treści:

§1

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy w zakresie działalności naukowej,

badawczo-rozwojowej, a także dydaktycznej i organizacyjnej, które mają sprzyjać efektywnemu

współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału organizacyjnego i naukowego Stron
Porozumienia.

§2
1. Współpraca, o której mowa w § l może być realizowana pomiędzy Stronami między innymi

poprzez:
1) Podejmowanie działań polegających na:

a) inicjowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów dydaktycznych, badawczych

i rozwojowych;

b) występowaniu do właściwych organów o dofinansowanie organizacji wspólnych

przedsięwzięć krajowych i zagranicznych;
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c) inicjowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi,

naukowymi i samorządowymi;

2) Wymianę doświadczeń, informacji oraz materiałów w zakresie ustalanym każdorazowo

przez Strony;

3) Działania doradcze i eksperckie;

4) Realizację wspólnych przedsięwzięć w tym ćwiczeń, warsztatów oraz konferencji

i sympozjów naukowych;

5) Działania informacyjno-promocyjne i upowszechnienie wiedzy;

6) Wspieranie działań zmierzających do utworzenia Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem

Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. Współpraca może obejmować inne obszary, niewymienione w pkt. 1 - 6 powyżej,

na podstawie wzajemnych, odrębnych ustaleń, przyjmujących formę pisemną.

§3
1. Współpraca pomiędzy AMW a PSE S.A. odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności.
2. Strony postanawiają dążyć do podejmowania wspólnie działań na rzecz podwyższania

jakości edukacji pracowników PSE S.A. oraz AMW, a także kształtowania świadomości

i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo środowiska oraz

bezpieczeństwo własne pracowników.

§4
1. AMW prowadząc działania wymienione w § 2 deklaruje współpracę poprzez:

a) wymianę doświadczeń w obszarze dydaktycznym, naukowym i badawczym;

b) umożliwienie przedstawicielom PSE S.A. uczestnictwa w wydarzeniach AMW takich

jak konferencje, seminaria, wykłady otwarte, warsztaty, publiczne uroczystości AMW,

a także udział w wybranych zajęciach przewidywanych tokiem studiów.

2. PSE S.A. prowadząc działania wymienione w § 2 deklaruje współpracę poprzez:

a) wymianę doświadczeń z zakresu ryzyk występujących w działalności związanej

z przesyłaniem energii elektrycznej i bezpieczeństwa obiektów elektroenergetycznych

będących w majątku PSE S.A.;

b) prowadzenie szkoleń, konferencji, wykładów w obszarze ochrony infrastruktury

w działalności związanej z przesyłaniem energii elektrycznej oraz dzielenie się

doświadczeniem.

§5
1. Na podstawie niniejszego Porozumienia i w celu jego realizacji Strony będą mogły zawierać

szczegółowe umowy dotyczące konkretnych zagadnień objętych współpracą, zgodnie

zobowiązującymi przepisami, określając prawa i obowiązki dotyczące danego

przedsięwzięcia.
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2. Szczegółowy zakres prac, które mogą zostać objęte umowami określonymi w ust. l, będzie

uzgadniany w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania każdej ze
Stron.

3. Przedstawiciele Stron mają prawo wnioskowania co do form współpracy i oceny
dotychczasowych jej wyników.

4. Porozumienie nie stanowi źródła zobowiązań, ani jakiejkolwiek podstawy
do roszczeń pomiędzy Stronami.

§ 6
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić przez każdą ze Stron, z zachowaniem

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo bez zachowania okresu wypowiedzenia
za pisemną zgodą Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust l.

4. Spory powstałe w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane będą polubownie, a w razie
braku możliwości polubownego rozwiązania sporu - przez sąd miejscowo właściwy

dla siedziby strony pozwanej.

§7
1. Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia Strony

wyznaczają:

1} ze strony PSES.A.:
a) Piotr Szuchnik, ekspert, kom. 601 401 596, e-mail: piotr.szuchnik@pse.pl,

b) Marcin Lipka, główny specjalista, kom. 503 793 595, e-mail: marcin.lipka@pse.pl,

2) ze strony AMW:

a) Wojciech Szymczak, asystent AMW, kom. 608 369 184 e-mail:

w.szymczak@amw.gdynia.pl.

b) Rafał Józwiak, inżynier elektronik, kom. 605 047 584, e-mail:

r.jozwiak@amw.gdynia.pi,

O jakichkolwiek zmianach osób wyznaczonych do bieżącego kontaktu, Strony informować

będą niezwłocznie w formie e-mailowej. Zmiana wskazanych wyżej osób nie wymaga

zawarcia odrębnego aneksu.

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz

inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu

zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania niniejszego Porozumienia, odpowiednio

zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych

osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
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Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO", oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się

z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na:

1} stronie internetowej AMW: https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-

zakladki/Uczelnia/KLAUZULA INFORMACYJNA AMW.pdf,

2) stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/obowiazek informacviny.pdf.

§ 8
Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.
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