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POROZUMIENIE

zawarte w dniu pP/P.3,2019 r. w Gdańsku, pomiędzy:

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000271591
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kapitał zakładowy: 4 521 612 884,88 zł, w całości wpłacony

reprezentowaną przez:

Grzegorza Ksepko - p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. Korporacyjnych

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.07.2019

zwaną dalej „ENERGA SA"

a

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

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

reprezentowaną przez:

Rektora-Komendanta- kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA

zwaną dalej „Akademią"

zwanymi dalej łącznie „Stronami", a każdy indywidualnie „Stroną",

o następującej treści:

§1

W celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań na rzecz pobudzania rozwoju Grupy

ENERGA 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 dydaktyczno-wychowawczej,

naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, organizacji

i zarządzaniu.

§2

l. Współpraca, o której mowa w § l, będzie realizowana poprzez:

1) Przygotowanie przez Akademię oferty edukacyjnej, w oparciu o analizy potrzeb

Grupy ENERGA oraz oczekiwań rynku pracy;



2) Działania informacyjno-promocyjne i upowszechnienie wiedzy;

3) Współpracę naukowo-dydaktyczną;

4) Działania rekrutacyjno-doradcze;

5) Wzajemne wspieranie się w ramach swoich możliwości merytorycznych i prawnych

oraz uwzględnienie spraw i interesów drugiej strony w swoich działaniach.

6) Wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów.

§3

Strony postanawiają działać w ramach Porozumienia na rzecz podwyższania jakości edukacji

pracowników Grupy ENERGA oraz kształtowania świadomości i odpowiedzialności

za bezpieczeństwo narodowe, środowisko spółki oraz bezpieczeństwo własne pracowników.

§4

l. Akademia prowadząc działania wymienione w par. 3 współpracuje z Grupą ENERGA poprzez:

1) Wymianę doświadczeń;

2) Wspólną organizację szkoleń, konferencji, wykładów, warsztatów i uroczystości oraz

wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach tego typu organizowanych oddzielnie

przez Strony;

3) Udział w wybranych zajęciach przewidzianych tokiem studiów Akademii;

4) Realizację zajęć przez pracowników Grupy ENERGA na studiach Akademii;

5) Umieszczanie przez Strony w wydawnictwach, informatorach oraz za pośrednictwem

Internetu, informacji o wzajemnej współpracy oraz artykułów o tematyce związanej

z działalnością Stron.

6) Bieżącą informację o warunkach nauki w Akademii.

§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.

2. Szczegółowy zakres prac, które zostaną objęte umowami określonymi w ust. l, będzie

uzgodniony w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania obu Stron.

3. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia sprawują:

a) ze strony ENERGA SA- Zarząd ENERGA SA w Gdańsku;

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 w każdym czasie dalszych form

współpracy i oceny dotychczasowych jej wyników.

§6

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

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

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo

w każdym czasie za pisemną zgodą obu umawiających się Stron.

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

pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą

polubownie.

5. Wyniki wspólnych prac są własnością umawiających 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) ENERGA SA - Łukasz Malinowski, tel.: + 48 535 939 915,

e-mail: lukasz.malinowski@energa.pl

b) Akademia - kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, tel.: +48 602 43 85 95,

e-mail: g.krasnodebski@amw.gdynia.pl

§8

Niniejsze Porozumienie sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po l (jednym)

dla każdej ze Stron.
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