
UMOWA

zawarta w Gdańsku w dniu 01.03.2019 r., zwana dalej „Umową", 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 „Uczelnią"

Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk,
posiadającą numer REGON: 190558424, NIP: 584-030-46-15, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000047865, reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Popadiuka - Prezesa Zarządu,
2. Tomasza Harackiewicza-Członka Zarządu,
uprawnionych do łącznej reprezentacji Fundacji,

zwaną dalej „GFKM",

łącznie zwanymi „Stronami", a każda z osobna „Stroną",

o następującej treści:

Treść Umowy

§1
1. Strony zobowiązują się w ramach Umowy do przeprowadzenia Programu Executive MBA,

zwanego dalej „Programem MBA". Program MBA będzie trwał 2 lata, tj. 4 semestry.
2. Prowadzenie Programu MBA odbywa się zgodnie z Regulaminem Programu MBA, stanowiącym

Załącznik nr l do Umowy. W przypadku dokonania zmiany w treści Regulaminu Programu MBA
nowy Regulamin automatycznie zastępuje Regulamin stanowiący Załącznik nr l do Umowy.
GFKM jest zobowiązana przesłać Uczelni nowy Regulamin w terminie 3 dni od daty jego
wprowadzenia.

3. GFKM jest stroną umów z uczestnikami Programu MBA.

§2
W ramach realizacji Programu MBA, GFKM zobowiązuje się do wykonania i pokrycia kosztów
następujących działań:

1. przygotowanie Programu MBA, uwzględniającego wymogi stawiane programom MBA przez
międzynarodowe organizacje edukacji menedżerskiej, takie jak EFMD i EQUAL. Zakres
Programu MBA stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,

2. prowadzenie działań marketingowych wspierających rekrutację poprzez prowadzenie akcji
promocyjnej przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i narzędzi marketingu
internetowego według praktyki GFKM,

3. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do udziału w Programie MBA,
4. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do udziału w Programie MBA,
5. zawarcie umów z uczestnikami MBA w formie obowiązującej w GFKM,
6. zapewnienie merytorycznej strony realizacji Programu MBA w zakresie zajęć prowadzonych

przez GFKM, a obejmującej w szczególności opracowanie treści dydaktycznych, materiałów
szkoleniowych, przeprowadzenie zajęć przez wykładowców GFKM, sprawdzenie prac

kontrolnych, prac egzaminacyjnych i projektów dyplomowych,
7. zapewnienie uczestnikom informacji dotyczących udziału w Programie MBA,
8. prowadzenie kontroli zgodności projektów dyplomowych z Regulaminem Programu MBA

i dopuszczenie słuchaczy spełniających wymogi określone w Regulaminie do otrzymania

dyplomu MBA,
9. wydanie dyplomów MBA słuchaczom spełniającym wymogi określone w Regulaminie,

10. rozliczenie Programu MBA.

§3
1. W ramach realizacji Programu MBA, Uczelnia zobowiązuje się do wykonania i pokrycia

kosztów następujących działań:
1) przeprowadzenie działań marketingowych w celu pozyskania kandydatów do Programu

MBA,
2) zapewnienie sal wykładowych z odpowiednim wyposażeniem,
3) zapewnienie opieki organizacyjnej nad przebiegiem Programu MBA, w tym dystrybucji

podręczników i materiałów szkoleniowych,
4) zapewnienie słuchaczom Programu MBA serwisu kawowego (kawa, herbata, woda

mineralna) oraz lunchu (poczęstunek kanapkowy lub ciepły posiłek) o standardzie
przewidzianym dla MBA konsultowanym z GFKM.

2. Uczelnia zobowiązuje się do wskazania wykładowców Uczelni, którzy mogą przeprowadzić
zajęcia w wymiarze do 12 dni (do 96 godzin zegarowych) z jednoczesnym opracowaniem
treści dydaktycznych i materiałów szkoleniowych.

§4
1. Jako przedstawicieli upoważnionych do dokonywania wszelkich uzgodnień związanych

z realizacją Umowy Strony wskazują:
a) Halina Frątczak, adres e-mail: h.fratczak@gfkm.pl - ze strony GFKM,
b) Jerzy Kupiński, adres e-mail: j.kupinski@amw.gdynia.pl - ze strony Uczelni.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. l, nie są upoważnieni do wprowadzania zmian do
Umowy, do jej rozwiązania lub odstąpienia od niej. Zmiana przedstawiciela danej Strony
wymaga powiadomienia drugiej Strony o danych nowego przedstawiciela na adres e-mail
przedstawiciela drugiej Strony, wskazany w ust. 1.

3. Zajęcia Programu MBA podlegają ocenie przez słuchaczy. W przypadku uzyskania przez
wykładowcę oceny poniżej 4.3, decyzja o powierzeniu prowadzenia zajęć przez tego wykładowcę
podczas kolejnych edycji Programu MBA będzie podejmowana przez GFKM.

4. W przypadku oceny prac kontrolnych, prac egzaminacyjnych i projektów dyplomowych przez
wykładowców Uczelni, przekazują oni do archiwum GFKM wszystkie ocenione prace kontrolne,
prace egzaminacyjne i projekty dyplomowe.

§5
1. Strony ustalają, że cena netto za udział jednego uczestnika za każdy z czterech semestrów

Programu MBA wyniesie 7900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) plus 23% VAT.
Opłata za semestry III i IV Programu MBA będzie skorygowana o wskaźnik wzrostu cen na
towary i usługi (wskaźnik inflacji) ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok
poprzedzający w stosunku do roku, w którym odbywają się zajęcia semestru III, w sytuacji gdy
wskaźnik ten wyniesie lub przekroczy 2%.

2. Strony ustalają, że każda ze Stron może skierować na Program MBA objęty Umową do dwóch
osób w cenie specjalnej w wysokości 2370,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt
złotych) plus 23% VAT za semestr.

3. GFKM zobowiązuje się wypłacić Uczelni 20% kwoty netto plus 23% VAT od każdego płatnego
uczestnika za każdy semestr od kwot netto wpłaconych do GFKM, która to kwota stanowi
wynagrodzenie należne Uczelni z tytułu realizacji postanowień Umowy w §3 . GFKM zobowiązuje



się zawrzeć z wykładowcami Uczelni umowy na przeprowadzenie zajęć o których mowa w §3
ust. 2 na warunkach zgodnych ze stawkami stosowanymi w GFKM. Wszystkie opłaty za udział w
Programie MBA dokonywane są przez uczestników na rzecz GFKM będącej stroną umowy z
uczestnikami. Po zapłaceniu wynagrodzenia należnego Uczelni wszystkie pozostałe środki z
tytułu realizacji umów z uczestnikami stanowią środki GFKM na pokrycie kosztów ponoszonych
przez GFKM i wynagrodzenie GFKM za wyjątkiem opłaty z tytułu przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej o której mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalają wysokość opłaty z tytułu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dla
zainteresowanych uczestnictwem w Programie MBA na kwotę 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych) netto plus 23% VAT od każdego zainteresowanego. Kwota ta ulega
podziałowi pomiędzy strony umowy w ten sposób, że każda ze stron otrzymuje po 50% kwoty
netto.

5. Ostateczna liczba uczestników Programu MBA zostanie ustalona wspólnie przez Strony po
otrzymaniu od kandydatów pisemnych zgłoszeń i po przeprowadzeniu przez Komisję
Kwalifikacyjną Programu MBA rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Liczebność
grupy nie może być mniejsza niż 20 osób i większa niż 35 osób.

6. W przypadku, gdy w wyniku naboru oraz postępowania kwalifikacyjnego liczba uczestników
Programu MBA będzie mniejsza niż 20 osób, Strony wspólnie podejmą decyzję dotyczącą
realizacji Programu MBA. Podjęcie decyzji może nastąpić poprzez korespondencję drogą
elektroniczną.

7. GFKM w terminie 14 dni od daty otrzymania zapłaty od uczestników Programu MBA w każdym
semestrze powiadomi Uczelnię o wysokości otrzymanej kwoty oraz przedstawi listę uczestników,
którzy dokonali wpłaty. W powiadomieniu za l-szy semestr zostaną ujęte opłaty z tytułu
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

8. Uczelnia wystawi dla GFKM fakturę na kwotę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu
w terminie 21 dni od otrzymania od GFKM listy uczestników w danym semestrze oraz informacji
0 kwocie wpłaconej przez uczestników.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 oraz w ust. 6 będzie przekazywane na rachunek
bankowy wskazany przez Uczelnię na fakturze w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury przez
GFKM.

10. W przypadku, gdy opłata za udział w Programie MBA w kwocie określonej w ust. l będzie
dokonywana przez uczestnika w ratach, wynagrodzenie Uczelni będzie płatne na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie od kwot rzeczywiście zapłaconych.

11. Strony Umowy zgodnie z art. 106n ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
1 usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., póz. 1221 ze zmianami) wskazują adres e-mail:
GFKM -e-faktura(5)gfkm.pl
Uczelnia: w.mirucki@amw.gdynia.pl
i oświadczają, że:

a. wyrażają zgodę na przesłanie faktur wystawianych przez Strony Umowy w formie
elektronicznej.

b. oświadczają, że będą akceptować przesłane faktury w tej formie i bez podpisu
wystawcy.

c. w przypadku zmiany danych do wystawienia faktury zobowiązują się do
poinformowania drugiej Strony w terminie 7 dni od wystąpienia zmian i przekazania
poprawnych danych na adresy przedstawicieli stron wskazanych w §4 ust. 1.

§6
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia edycji Programu MBA

2019/2021. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejne edycje, o ile obie Strony wyrażą na to
zgodę, zawierając aneks do niniejszej Umowy lub nową umowę.

2. W przypadku gdy Program MBA 2019/2021 nie zostanie rozpoczęty do dnia 30.11.2019 umowa
ulegnie rozwiązaniu automatycznie z tym dniem.

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez GFKM w przypadku ważnych przyczyn,
takich jak rażące naruszenie zasad współpracy przez Uczelnię, w szczególności określonych w §3
lub naruszenie postanowień §9 Umowy lub umowy, o której mowa w §8.

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez Uczelnię w przypadku ważnych przyczyn,
takich jak rażące naruszenie zasad współpracy przez GFKM, w szczególności określonych w §2,
lub rażące naruszenie postanowień §5 i 9 Umowy.

5. W pozostałych przypadkach Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
6. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony dokończą realizację Programu na warunkach Umowy.

§7
Uczestnicy Programu MBA po realizacji pełnego cyklu Programu i spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie MBA otrzymają dyplom MBA wystawiony przez GFKM, potwierdzony podpisami
i godłami GFKM i i Uczelni.

§8
GFKM jest administratorem danych osobowych uczestników Programu MBA będących osobami
fizycznym, zwanymi dalej „Danymi Osobowymi". GFKM powierza Uczelni przetwarzanie Danych
Osobowych w zakresie i w celu określonym w odrębnej umowie.

§9
1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane przy wykonywaniu

Umowy, których ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na sytuację
gospodarczą drugiej Strony. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub
administracyjnego ujawnienie tych informacje może nastąpić wyłącznie w zakresie, jaki jest
niezbędny do ochrony praw tej Strony.

2. Poza przypadkiem wymienionym w ust. l Strona może ujawnić pozyskane wiadomości o drugiej
Stronie, jeżeli:
a) domaga się tego uprawniony organ lub sąd,
b) druga Strona wyraziła zgodę na ujawnienie,
c) wiadomości zostały pozyskane z niezależnego źródła bez obowiązku zachowania poufności

oraz bez naruszenia Umowy.

§10
Prawa autorskie do wszelkich treści zawartych w materiałach szkoleniowych przysługują wyłącznie jej
twórcom {GFKM, wykładowcom, Uczelni). Słuchacze otrzymują jedynie prawa do nośników, na
których treści te utrwalono.

§11
1. Uczelnia zobowiązuje się do tego, że przez dwa lata od zakończenia współpracy nie będzie

zatrudniała trenerów/wykładowców GFKM w formie umów cywilnoprawnych dla prowadzenia
zajęć lub wykładów w ramach prowadzenia działalności zarobkowej.

2. Naruszenie postanowień ust. l niniejszego paragrafu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary
umownej na rzecz GFKM w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie. Kara umowna płatna jest
w ciągu 14 dni od wezwania Strony do jej uiszczenia z jednoczesnym wskazaniem w wezwaniu
naruszenia i jego udokumentowaniem.

§12
1. Strony postanawiają, że:

wszystkie informacje o MBA podawane w strefie publicznej (strony internetowe GFKM
i Uczelni, inne strony www, media społecznościowe, ogłoszenia, materiały reklamowe,
informacje w mediach podawane przez którąkolwiek ze Stron),



- materiały szkoleniowe, listy obecności,
każdorazowo będą zawierały informacje o tym, że MBA jest prowadzony w ramach partnerstwa
Uczelni i GFKM. W zależności od rodzaju informacji, Strony posługiwać się będą w informacji
ustnej co najmniej pełnymi nazwami obu Stron Umowy, w pozostałych przypadkach logo Stron
i ich nazwami.

2. Strony Umowy każdorazowo w drodze uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej
dokonają uzgodnień w zakresie strony wizualnej wszystkich materiałów reklamowych
(ogłoszenia w Internecie na stronach Stron Umowy, ulotki, inne).

3. Strony Umowy, w przypadku prezentacji na swoich stronach kadry trenerskiej (wykładowcy)
MBA, przy każdym z nazwisk trenerów podadzą informację, że trener jest trenerem GFKM lub
trenerem/wykładowcą Uczelni.

4. Uczelnia oświadcza, że GFKM może korzystać z logotypu Uczelni wyłącznie w celu prawidłowego
wykonania postanowień Umowy oraz w zakresie określonym w Umowie. GFKM nie jest
uprawniona do dokonywania jakichkolwiek opracowań logotypu Uczelni, w tym nie jest
uprawniona do dokonywania jakichkolwiek zmian lub poprawek tego logotypu bez zgody
i wiedzy Uczelni.

5. GFKM oświadcza, że Uczelnia może korzystać z logotypu GFKM wyłącznie w celu prawidłowego
wykonania postanowień Umowy oraz w zakresie określonym w Umowie. Uczelnia nie jest
uprawniona do dokonywania jakichkolwiek opracowań logotypu GFKM, w tym nie jest
uprawniona do dokonywania jakichkolwiek zmian lub poprawek tego logotypu bez zgody
i wiedzy GFKM.

6. GFKM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści drugiej Strony niepochodzące od
GFKM, zamieszczone na powierzchniach stanowiących realizację świadczeń określonych w ust. l
-3 niniejszego paragrafu, w tym za ich niezgodność z przepisami prawa, zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności GFKM nie ponosi odpowiedzialności wobec
osób trzecich za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności informacji
zamieszczonych i/lub rozpowszechnianych na wyżej wymienionych powierzchniach. Uczelnia
oświadcza, że powierzchnie określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie będą
naruszały przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobrych
obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw i uzasadnionych interesów GFKM. Uczelnia
ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za treści zamieszczone na powierzchniach
stanowiących realizację świadczeń określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu (za wyjątkiem
treści logotypu GFKM, o ile Uczelnia nie dokonała zmian lub/i poprawek tego logotypu bez
uprzedniej zgody i wiedzy GFKM) o ile nie zostały one ustalone przez Strony zgodnie z ust. 2
i zobowiązuje się zwolnić GFKM od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Uczelnia
zobowiązuje się ponadto do naprawienia szkody, jaką poniesie GFKM z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich związanych z treściami zamieszczonymi lub/i rozpowszechnianymi na
powierzchniach stanowiących realizację świadczeń określonych w ust. l niniejszego paragrafu,
za wyjątkiem roszczeń związanych z treścią logotypu GFKM, o ile Uczelnia nie dokonała zmian
lub/i poprawek tego logotypu bez uprzedniej zgody i wiedzy GFKM.

7. Uczelnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści drugiej Strony niepochodzące od
Uczelni, zamieszczone na powierzchniach stanowiących realizację świadczeń określonych w ust.
1-3 niniejszego paragrafu, w tym za ich niezgodność z przepisami prawa, zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności
wobec osób trzecich za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności informacji
zamieszczonych i/lub rozpowszechnianych na wyżej wymienionych powierzchniach. GFKM
oświadcza, że powierzchnie określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie będą
naruszały przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobrych
obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz praw i uzasadnionych interesów Uczelni. GFKM
ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za treści zamieszczone na powierzchniach
stanowiących realizację świadczeń określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu (za wyjątkiem
treści logotypu Uczelni, o ile GFKM nie dokonała zmian lub/i poprawek tego logotypu bez

uprzedniej zgody i wiedzy Uczelni) o ile nie zostały one zgodnie z ust. 2 ustalone przez Strony
i zobowiązuje się zwolnić Uczelnię od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. GFKM
zobowiązuje się ponadto do naprawienia szkody, jaką poniesie Uczelnia z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich związanych z treściami zamieszczonymi lub/i rozpowszechnianymi na
powierzchniach stanowiących realizację świadczeń określonych w ust. l niniejszego paragrafu,
za wyjątkiem roszczeń związanych z treścią logotypu Uczelni, o ile GFKM nie dokonała zmian
lub/i poprawek tego logotypu bez uprzedniej zgody i wiedzy Uczelni.

§13
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych aktów prawa.
Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a. Załącznik nr l - Regulamin Programu MBA,
b. Załącznik nr 2 - Zarys programowy MBA,
Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie aneksów do Umowy,
sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności. Zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności wymaga także rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej.
Wszelkie wątpliwości i spory, jakie mogą wyniknąć z treści lub wykonywania Umowy, Strony
będą usiłowały rozwiązać na drodze ugody. W przypadku braku porozumienia, Strony poddają
sprawę do razstttygnięcia właściwemu dla GFKM sądowi powszechnemu.
Umowa-została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

RADCi-ERAWNY

m. B/aterów/Afesterplatte


