
UMOWA O WSPÓŁPRACY 
zawarta w dniu....fSwLJ.9.i.A9M w Gdyni 

POMIĘDZY 
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Śmidowicza 69,81 -127 Gdynia 
NIP: 5860104693, REGON: 190064136 

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

a 
Energa OZE S.A. (Grupa Orlen) 

z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzka 472 (adres do korespondencji: Pruszcz Gdański (83-000) 
ul. Grunwaldzka 42 A) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000512140, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy KRS z siedzibą w Gdańsku, NIP 593-23-72-895, Regon 192902676, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00 złotych (wpłaconym w całości), reprezentowaną przez: 

Piotr ft/ieler - Prezes Zarządu 
i 

Krzysztof Kurt - Wiceprezes Zarządu 
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Partnerzy umowy zamierzają ściśle ze sobą współpracować oraz ustalają następujące 
zasady ramowe współpracy: 

1. ZAKRES WSPÓŁPRACY 

1.1. Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej „AMW" i Energa OZE S.A. zwana dalej „Energa OZE lub 
Spółką" deklarują wolę długotrwałej współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej i 
rozwojowej oraz działań organizacyjnych i edukacji związanych z morską energetyką wiatrową na 
polskich obszarach morskich. 

1.2. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w odrębnych porozumieniach, zawieranych na 
podstawie niniejszej Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi przez Strony. Porozumienia będą zawierane z przedstawicielem odpowiedniego 
Wydziału AMW. 

1.3. AMW oraz Energa OZE będą prowadzić współpracę na zasadach partnerstwa oraz wzajemnych 
korzyści w zakresie: 
1.3.1. wspólnego uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, w tym wspólnego składania 

wniosków do NCBiR, 
1.3.2. Energa OZE w przypadku realizacji przez AMW projektów zbieżnych z kierunkami rozwoju 

Spółki wyrazi opinię na temat potencjalnego zainteresowania rezultatami projektu, 
1.3.3. przygotowywania ekspertyz wg. potrzeb Stron Umowy, 
1.3.4. organizowania praktyk i staży zawodowych, 
1.3.5. organizacji projektów edukacyjnych opartych na wiedzy dydaktycznej AMW oraz na 

doświadczeniu praktycznym Energa OZE, 
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1.3.6. proponowania tematów prac dyplomowych zbieżnych z działalnością Energa OZE oraz 
wsparcia w zakresie ich pisania, 

1.3.7. promowania wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym. 

1.4. W ramach niniejszej Umowy, AMW oraz Energa OZE, mogą podejmować również inne rodzaje 
współpracy niż wskazane powyżej. 

2. FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY 

2.1. W celu zapewnienia możliwości współpracy AMW oraz Energa OZE postanawiają organizować w miarę 
potrzeb spotkania robocze z udziałem swoich przedstawicieli. 

2.2. AMW oraz Energa OZE zobowiązują się do powoływania się na współpracę podjętą niniejszą umową, 
w szczególności poprzez: 
2.2.1. Umieszczenie informacji o współpracy na stronach internetowych AMW oraz Energa OZE, 
2.2.2. Wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych w celu ich 

rozpowszechniania wśród pracowników AMW oraz studentów Akademii. 
2.3. Na wniosek AMW, Energa OZE będzie współpracować z AMW w zakresie realizacji badań oraz 

opracowywania i realizacji projektów o charakterze naukowym lub wspierających działalność 
naukową, takich jak: 
2.3.1. Projekt zespołowy 

2.3.1.1. Energa OZE będzie współpracować z AMW w celu zapewniania rozwoju działalności 
naukowej i wspierania studentów przy realizacji konkretnych projektów. 

2.3.2. Staże, praktyki zawodowe 
2.3.2.1. Energa OZE umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom AMW uczestnictwo 

w stażach, praktykach zawodowych organizowanych regularnie lub jednorazowo. 
2.3.3. Współpraca przy projektach realizowanych w Energa OZE 
2.3.4. Inne projekty dotyczące współpracy akademickiej 

2.3.4.1. Ważnym priorytetem współpracy Energa OZE z AMW będzie prowadzenie badań oraz 
opracowywanie i realizacja projektów o charakterze naukowym i dydaktycznym 
dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich . 

2.3.4.2. Na wniosek AMW, Energa OZE będzie współpracować z AMW w zakresie realizacji 
badań, opracowywania i realizacji dowolnych projektów. 

2.4. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są: 
2.4.1. ze strony Energa OZE S.A. - Ireneusz Rogala (ireneusz.rogala@energa.pl) 
2.4.2. ze strony AMW- kmdr dr. hab. Bartłomiej PĄCZEK (b.paczek@amw.gdynia.pl) 

kmdr por. dr Rafał MIĘTKIEWICZ (r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl) 

3. POUFNOŚĆ 

3.1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności informacji („Informacje Poufne") 
przekazanych w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy (z wyjątkiem informacji powszechnie 
znanych lub pozyskanych przez daną Stronę w sposób zgodny z prawem) i zobowiązują się do ich 
ochrony przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa 
muszą być ujawnione na żądanie sądu lub odpowiednich organów. 

3.2. Z chwilą wygaśnięcia Umowy, każda ze Stron zwróci otrzymane Informacje Poufne drugiej Stronie, lub 
też zniszczy je z chwilą wygaśnięcia Umowy, bez dodatkowego żądania ze strony właściciela takich 
informacji. 

3.3. Strony nie będą kopiować, powielać ani przekazywać informacji lub materiałów otrzymanych od 
drugiej Strony, ani też nie zezwolą żadnej osobie trzeciej na kopiowanie, powielanie czy publikację 
takich informacji lub materiałów (ani w całości ani w części) bez wyraźnej zgody Strony, która jest 
właścicielem takich informacji lub materiałów. 

3.4. Strona, która wejdzie w posiadanie Informacji Poufnych w związku z podjętą współpracą ma 
obowiązek zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym zachowania poufności bezterminowo nawet po 
wygaśnięciu umowy. 
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4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1 Na gruncie niniejszej Umowy nie będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
4.2 Strony ustalają, że udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Stronę, kontaktowych lub 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy w następującym zakresie: 
imię i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres email, służbowy numer telefonu. 

4.3 W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy przez drugą Stronę 
wyczerpywałyby znamiona powierzenia przetwarzania 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 dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", administrator 
danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej 
umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym 
do wykonania Umowy. 

4.4 Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu 
zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

4.5 Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Stron: 
1. Akademia Marynarki Wojennej informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z „RODO" znajduje się pod adresem internetowym: 
https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-
zakladki/Uczelnia/KLAUZULA_INFORMACYJNA_AMW.pdf 

2. EOZE informuje, iż klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
informacje określone w art. 13 i art. 14 „RODO" dostępna jest stronie internetowej EOZE pod 
adresem: https://energa-oze.pl/rodo-obowiazek-informacyjny. 

4.6 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy oraz jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.7 W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4.8 Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania. Zawarta jest na czas nieokreślony. 
4.9 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez złożenie drugiej Stronie 
oświadczenia woli w formie pisemnej. 

4.10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla AMW oraz 
Energa OZE. 

W imieniu W imieniu 
Akademii Marynarki Wojennej Energa OZE S.A. 

- Prezes Zarządu 
- Wiceprezes Zarządu 

z upoważ. Mcy Prawnego Emilii Łobińskiej-Szyc 

RADCA >#RAWNY 

Magaalena Kantak-Wawoczna 
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