Warszawa, dnia 23 sierpnia 2012 r.

Memorandum
w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży
i dewastacji infrastruktury
(zwane dalej „Memorandum”)
Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu 23 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy:
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
a
Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
oraz
przedsiębiorcami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, kolejowymi, izbami gospodarczymi
wskazanymi w załączniku nr I do Memorandum,
zwanymi dalej łącznie Sygnatariuszami.
Cel Memorandum
Celem Memorandum jest podjęcie i prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia
i przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury.
Na potrzeby niniejszego Memorandum przez infrastrukturę rozumieć należy urządzenia
infrastruktury technicznej wybudowanej pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią, przewody
lub urządzenia elektryczne, telekomunikacyjne, w tym również urządzenia oraz budowle
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego.
Powyższy cel będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych
i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury;
2) podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w walce
z obojętnością (brakiem reakcji) na zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury;
3) wsparcie operatorów infrastruktury i policji przy wypracowaniu i wdrożeniu nowych
standardów współpracy operacyjnej tych podmiotów na szczeblach lokalnych
i centralnych, celem przeciwdziałania zjawiskom kradzieży infrastruktury;
4) monitorowanie skali zjawisk kradzieży infrastruktury w Polsce pod kątem
realizowanych i planowanych działań prewencyjnych;
5) wykorzystanie rozwiązań przyjętych w krajach UE, w zakresie zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości związanej z kradzieżą i dewastacją infrastruktury;
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6) komunikację wewnętrzną i zewnętrzną planu i efektów działań, opisanych
w pkt 1 – 5 powyżej;
7) opracowanie założeń i harmonogramu prac.
Postanowienia Memorandum
I. Zakres współpracy
1. Sygnatariusze wspólnie deklarują, że planowana w ramach Memorandum inicjatywa
ma charakter otwarty i mogą do niej przystępować wszystkie podmioty pragnące
realizować jego cel.
2. Sygnatariusze zapewnią, że działania podejmowane w ramach realizacji Memorandum
będą zgodne z porządkiem prawnym Polski i UE.
3. Sygnatariusze zgodnie oświadczają, że działania podejmowane w ramach
Memorandum mają na celu przeciwdziałanie zjawisku kradzieży i dewastacji
infrastruktury, co w rezultacie przełoży się na jakość świadczonych usług.
4. O ile Sygnatariusze nie uzgodnią inaczej na piśmie, z zachowaniem trybu określonego
w pkt IV ust. 4, każdy z nich będzie odpowiedzialny za własne koszty lub wydatki
związane z realizacją celu niniejszego Memorandum. Żaden z Sygnatariuszy
nie będzie odpowiedzialny wobec drugiego Sygnatariusza za poniesione przez niego
koszty, wydatki lub zobowiązania, ani nie będzie uprawniony do domagania
się zwrotu kosztów lub wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania od innego
Sygnatariusza.
5. Każdy z Sygnatariuszy, we własnym zakresie ponosi koszty zamówienia
i sporządzenia ekspertyz i opinii oraz prowadzenia uzgodnień, związanych z realizacją
celu niniejszego Memorandum, przy czym ich wyniki powinny być udostępniane
pozostałym Sygnatariuszom niezwłocznie po ich uzyskaniu, chyba że Sygnatariusze
wspólnie postanowią inaczej. Sygnatariusze nie mają prawa wykorzystywać tych
wyników dla celu innego niż realizacja zadań wynikających z Memorandum. Żaden
z Sygnatariuszy nie ma prawa żądać sporządzenia ekspertyz, opinii, ani prowadzenia
uzgodnień przez innego Sygnatariusza.
6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Sygnatariuszy nie dotyczą szkód
wynikłych z naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w pkt III.
II. Komitet Sterujący
1. Sygnatariusze ustanawiają Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli każdego
z Sygnatariuszy, którzy w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności będą
dążyć do realizacji celu i postanowień Memorandum. Sygnatariusze zobowiązują się
do przekazania, w terminie 14 dni od dnia podpisania Memorandum, na adres Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, pisemnej informacji o wyznaczeniu swoich
przedstawicieli, oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego, spośród członków Komitetu
Sterującego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, wybrany
zostanie Przewodniczący Komitetu Sterującego, który przyjmie rolę koordynatora
działań podejmowanych w ramach Memorandum.
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3. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego, wypracuje on regulamin ustalający
zasady jego działania i organizacji. Przyjęcie regulaminu nastąpi za zgoda wszystkich
Sygnatariuszy.
4. W ramach prac Komitetu Sterującego, Sygnatariusze określą sposób planowania
oraz realizacji poszczególnych zadań koniecznych do ograniczenia i wyeliminowania
zjawiska dewastacji i kradzieży infrastruktury. W tym celu Sygnatariusze będą
rozwijać współpracę, a także wymieniać pomiędzy sobą informacje i najlepsze
praktyki, z zastrzeżeniem pkt III.
5. Komitet Sterujący, przy pomocy doradców wskazanych przez Sygnatariuszy,
opracuje rekomendacje, obejmujące aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne
i operacyjne mające na celu poprawę jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa
i warunków życia obywateli Polski, o których mowa w niniejszym Memorandum
poprzez zwalczanie zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury (zwane dalej
„Rekomendacjami”).
Po przyjęciu ich przez Sygnatariuszy, Rekomendacje zostaną załączone w formie
pisemnej, jako załącznik do niniejszego Memorandum.
III. Poufność
1. W ramach realizacji niniejszego Memorandum, Sygnatariusze zamierzają, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ujawnić innym Sygnatariuszom (zwanym dalej
„Stronami Otrzymującymi”), informacje niezbędne do oceny wielkości zjawiska
kradzieży infrastruktury, szkód wyrządzonych przez te przestępstwa oraz informacje,
które są niezbędne do przygotowania rocznego raportu z działań podejmowanych
przez Sygnatariuszy (zwane dalej „Informacjami").
2. Ujawniając Informacje, o których mowa w ust. 1 Sygnatariusz wyrazi, w formie
pisemnej, zgodę na określone działania dotyczące ujawniania przekazywanych przez
niego informacji oraz dopuszczalnego zakresu ich ujawnienia.
3. Strony Otrzymujące będą używały Informacji wyłącznie dla celu związanego
z realizacją niniejszego Memorandum i w granicach określonych zgodą, o której
mowa w pkt III ust. 2. Użycie Informacji dla jakichkolwiek innych potrzeb
– wewnętrznych lub zewnętrznych – jest zabronione, z zastrzeżeniem,
iż Sygnatariusze zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
do upublicznienia pewnych informacji, uwzględniając postanowienia pkt III ust. 2,
mogą je upubliczniać w zakresie, w jakim są do tego zobowiązani.
4. Postanowienia niniejszego punktu nie przestają wiązać także w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia Memorandum, jak również w przypadku
jego wypowiedzenia.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Memorandum zostaje zawarte bezterminowo.
2. Sygnatariusze przewidują możliwość rozszerzenia liczby Sygnatariuszy o inne
podmioty. Rozszerzenie o nowe podmioty wymaga pisemnego przystąpienia
do niniejszego Memorandum, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr II.
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3. Każdy z Sygnatariuszy jest uprawniony do odstąpienia od niniejszego Memorandum.
Oświadczenie o odstąpieniu, w formie pisemnej, należy skierować do Komitetu
Sterującego, na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Po upływie tego
okresu prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Memorandum nie wywierają
skutków względem Sygnatariusza, który złożył oświadczenie o odstąpieniu
od Memorandum. Odstępujący nie ma prawa żądać od któregokolwiek
z Sygnatariuszy zwrotu jakichkolwiek kosztów wynikłych z realizacji Memorandum.
Odstępujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, informacji i danych,
o których zdobył wiedzę uczestnicząc w realizacji celu Memorandum.
4. Memorandum może być modyfikowane w formie pisemnego aneksu do niniejszego
Memorandum, po uprzednim uzgodnieniu z wszystkimi jego Sygnatariuszami.
5. Wszelka korespondencja kierowana do Komitetu Sterującego winna być przesyłana
na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.
6. Niniejsze Memorandum nie ma na celu, nie stanowi i nie ustanawia joint venture,
wspólnego zarządzania, spółki, czy też innej formalnej organizacji biznesowej
lub struktury, innej niż niezależne porozumienie o współpracy.
7. Prawa i obowiązki Sygnatariuszy będą wyłącznie takie, jak wyraźnie określono
w niniejszym Memorandum, a pracownicy Sygnatariuszy są wyłącznie
ich pracownikami.
8. Sygnatariusze Memorandum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zyski
lub straty któregokolwiek z Sygnatariuszy, będące wynikiem działań podejmowanych
przez Sygnatariuszy w ramach Memorandum. Żaden z Sygnatariuszy nie ma prawa
do zobowiązywania innego Sygnatariusza do zaciągania zobowiązań jakiegokolwiek
rodzaju za lub w imieniu innego Sygnatariusza. Niniejsze Memorandum
nie zobowiązuje również żadnego z Sygnatariuszy do zawarcia jakiejkolwiek umowy.
9. Niniejsze Memorandum podlega prawom obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Memorandum będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, zgodnie z właściwością określoną w odrębnych
przepisach.
10. Załączniki do Memorandum stanowią jego integralne części.
11. Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w 1 egzemplarzu,
depozytariuszem będzie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

którego
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