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POCZTĄ POLSKĄ S.A. 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu\S września 2020 roku w Gdyni, pomiędzy: 

Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców K R S pod numerem: 0000334972, 

R E G O N : 010684960, NIP: 5250007313, 

Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Zdzikota - Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A., 

działającego na podstawie pełnomocnictwa nr PP/P/20/868 z dnia 9 września 2020 roku, 

zwaną dalej: „Pocztą Polską S.A." 

a 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP: 586-010-46-93, R E G O N : 190064136 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej: „Akademią", 

zwanymi dalej łącznie „Stronami', a każdy z osobna „Stroną", 

PREAMBUŁA 

mając na względzie, iż Poczta Polska S A : 

• będąc Narodowym Operatorem Pocztowym, na podstawie przepisów Prawa pocztowego, 

pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie 

pokoju, kryzysu i wojny, 

• jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, zatrudniającą blisko 80 tysięcy osób 

i posiadającą sieć obejmującą ok. 7600 urzędów pocztowych, filii i agencji pocztowych, 

• świadczy w szerokim i coraz bardziej rozległym zakresie usługi cyfrowe, przygotowując się 
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do przyjęcia roli Narodowego Operatora Cyfrowego, 

• jest operatorem infrastruktury krytycznej i podmiotem odgrywającym istotną rolę w systemie 

bezpieczeństwa Państwa, w tym w wykonywaniu zadań obronnych i zadań na rzecz 

obronności państwa, 

zaś Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 

• jest jedną z wiodących uczelni specjalizujących się z obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego, obronności, dowodzenia i zarządzania oraz nowoczesnych 

technologii, 

• posiada status uczelni akademickiej i prawo do nadawania tytułu doktora i doktora 

habilitowanego, 

• oferuje studia wojskowe i cywilne na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie informatyki, 

systemów informacyjnych w bezpieczeństwie, mechaniki i budowy maszyn, automatyki 

i robotyki, mechatroniki, bezpieczeństwa narodowego, czy, stosunków międzynarodowych, 

a także studia podyplomowe na kilkudziesięciu kierunkach, w tym związanych 

z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem logistyką, czy ochroną 

danych osobowych, 

• prowadzi badania naukowe i dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania 

analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie, 

biorąc także pod uwagę szeroki zakres możliwych form współdziałania dla najlepszego 

osiągnięcia celów obydwu podmiotów, Strony zawierają niniejsze Porozumienie tworząc 

ramy do rozwijania dalszej współpracy. 

Przedmiot Porozumienia 

§ 1 

1. Uznając, iż kształcenie i stałe doskonalenie kadr jest kluczowym czynnikiem rozwoju 

każdej instytucji i organizacji, zaś umiejętne wykorzystywanie wiedzy eksperckiej i synergia 

wytwarzana dzięki łączeniu dla wspólnego dobra świata akademickiego i praktyki 

gospodarczej, mogą poprawiać jakość zarządzania i wytwarzać istotną przewagę 

konkurencyjną, Strony postanawiają nawiązać i rozwijać współpracę edukacyjną, 

dydaktyczną, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, a także promocyjną, sportową 

i kulturalną. 

2. Strony ustalają, iż zakres merytoryczny współpracy będzie kształtowany zależnie od 

potrzeb i zmieniających się oczekiwań, które na dzień zawarcia niniejszego porozumienia 
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obejmują w szczególności obszary związane zarówno z edukacją pracowników Poczty 

Polskiej S.A. oraz kształtowaniem ich świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

narodowe i własne, jak i szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem 

kryzysowym, naukami o bezpieczeństwie, organizacją i zarządzaniem, ochroną danych 

osobowych, logistyką, automatyką i szeroko rozumianymi nowymi technologiami. 

Oświadczenia Stron 

§ 2 

1. Współpraca, o której mowa w § 1, będzie realizowana przez Strony w szczególności 

poprzez: 

1) przygotowanie przez Akademię, dedykowanej dla Poczty Polskiej S.A., oferty 

edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb firmy i aktualnych warunków rynkowych, 

2) współpracę naukowo-dydaktyczną, w tym związaną z udziałem pracowników Poczty 

Polskiej S.A. w studiach, szkoleniach, kursach i innych organizowanych przez 

Akademię formach kształcenia i doskonalenia zawodowego w charakterze słuchaczy 

i wykładowców, 

3) wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów, a także 

wzajemny udział w przedsięwzięciach organizowanych samodzielnie przez Strony, 

4) wymianę doświadczeń, realizację działań o charakterze konsultacyjnym i doradczym, 

5) podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych i upowszechniających wiedzę, w 

tym umieszczanie przez Strony w wydawnictwach, informatorach oraz w sieci Internet, 

informacji o prowadzonej współpracy oraz artykułów o tematyce związanej 

z działalnością Stron w ramach Porozumienia, 

6) działania doradcze, rekrutacyjne, sportowo-kulturalne, w tym organizowanie i udział 

w zawodach oraz właściwych dla Stron świętach i uroczystościach, 

7) dalsze inne wspieranie się Stron w ramach swoich możliwości merytorycznych 

i prawnych oraz uwzględnienie spraw i interesów drugiej Strony w swoich działaniach. 

2. W każdym czasie przedstawiciele obu Stron mają prawo do proponowania nowych form 

i zakresu współpracy oraz dokonywania ewaluacji dotychczasowego zaangażowania i jego 

efektów. 

§ 3 

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

zawierać szczegółowe umowy dotyczące konkretnych projektów objętych współpracą, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szczegółowy zakres prac, które zostaną objęte umowami, o których mowa w ust. 1, będzie 
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uzgodniony w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania obu Stron. 

3. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia sprawują: 

1) ze strony Poczty Polskiej S.A. - Zarząd Poczty Polskiej S.A., 

2) ze strony Akademii Marynarki Wojennej - Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji 

Morskich. 

4. Przedstawiciele Stron mają prawo wnioskowania w każdym czasie dalszych form 

współpracy i oceny dotychczasowych jej wyników. 

Okres obowiązywania Porozumienia 

§ 4 

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia, 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego albo w każdym innym czasie za pisemną zgodą obu 

umawiających się Stron. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Porozumienia przez którąkolwiek ze 

Stron nie wpływa na realizację zawartych umów, które rozwiązują się w trybie i w 

terminie w nich określonych. 

Koordynatorzy Porozumienia 

§ 5 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Porozumienia (koordynatorami Porozumienia) będą: 

1) po stronie Poczty Polskiej S.A. - Pani Karolina Grenda, adres e-mail: 

karolina.qrenda@poczta-polska.pl, 

2) po stronie Akademii Marynarki Wojennej - Pan dr hab. Grzegorz Krasnodębski, adres 

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

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzygane 

będą polubownie. 

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór poddaje się 

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Poczty Polskiej S.A. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie niniejszego Porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. 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 w tym zakresie stosownych umów. Strony 

określą wzajemne prawa i obowiązki w odniesieniu do poszczególnych ewentualnie 

powstałych utworów w odrębnych umowach o podziale praw wyłącznych. 

5. Niniejsze Porozumienie sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron. 

W imieniu Poczty Polskiej S.A. W imieniu Akademii 

Prezes Zarządu Rektor - Komendant 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także - w zakresie prawnie 
usprawiedliwionego interesu administratora - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą 
być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w 
związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę 
Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami 
zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: 
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online 
Services Data Protection Addendum (DPA). 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na 
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń z Umowy. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 

Poczty Polskiej S.A. Akademii Marynarki Wojennej 

kontradmirał prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht 
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