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11. Assignments
The Licence Frame Agreement and the rights and obligations under the Licence
Frame Agreement, shall be binding upon and inure to the benefit of the successors
of the Parties but shall not be assignable by any of the Parties without the prior
written consent of the other Party. The Licence Frame Agreement and the rights
and obligations under the Licence Frame Agreement, may, however, be assigned
by V. to any company within the V. group. V. is also entitled to assign to an
outsourcing supplier or other provider of services to a Licensee, subject to prior
written consent by A., such consent not to be unreasonably withheld. The right to
transfer this Licence Frame Agreement and the rights and obligations under the
Licence Frame Agreement to a third party, meaning an outsourcing supplier or
other provider of services, outside the V. group is subject to such third party using
the Software solely for the benefit of the V. group.

11. Przeniesienie własności
Ramowa Umowa Licencyjna oraz prawa i zobowiązania w ramach Ramowej
Umowy Licencyjnej będą obligatoryjne i obowiązywać na korzyść
spadkobierców Stron, ale nie będą przyznawane przez żadną ze Stron bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Ramowa Umowa Licencyjna oraz
prawa i zobowiązania w ramach Ramowej Umowy Licencyjnej mogą, jednakże,
być przyznane przez V. jakiejkolwiek firmie w ramach grupy V. V. jest również
upoważniona do przyznania dostawcy zewnętrznemu lub innemu dostawcy usług
Licencjobiorcy, co podlega uprzedniej pisemnej zgodzie przez A., taka zgoda nie
ma być w sposób nierozsądny wstrzymana. Prawo do przekazania niniejszej
Ramowej Umowy Licencyjnej oraz praw i zobowiązań w ramach Ramowej
Umowy Licencyjnej stronie trzeciej, oznaczającej dostawcę zewnętrznego lub
innego dostawcę usług, poza grupą V. podlega takiej stronie trzeciej korzystającej
z Oprogramowania wyłącznie na korzyść grupy V.

The Borrower undertakes to fulfil the following obligations until full payment
has been made for any and all claims of the Bank arising from granting of the
Overdraft Facility:



Information As long as the Overdraft Facility
remains outstanding, the Borrower is
obliged to provide the Bank with audited
Annual Reports. This applies to the
Borrower and its shareholders. The
Bank is obliged to hold the contents of
the financial statements and any
additional information confidential.
Primarily, the Bank shall use data and
information referred to above and
related to the Borrower published on
www.xxx.pl. If not available the data is
to be provided by the Borrower
promptly upon request.

Repayment

Overdraft Facility The Borrower hereby irrevocably and unconditionally agrees
to pay to the Bank any and all amounts disbursed under the
Overdraft Facility on and after the date hereof, together with
interest, fees and charges resulting from Bank’s pricelist,
stipulations of this Agreement, Terms and/or applicable law,
not later than at Final Maturity Date, unless otherwise
stipulated in separate agreements.

Dłużnik zobowiązuje się wypełnić następujące zobowiązania do momentu, gdy
cala płatność zostanie wykonana z tytułu jakichkolwiek lub wszystkich roszczeń
Banku wynikających z przyznania kredytu bieżącego:



Informacja Jak długo kredyt bieżący pozostaje
niespłacony, Dłużnik zobowiązany jest
do dostarczenia Bankowi kontrolnych
Raportów Corocznych. Ma to
zastosowanie do Dłużnika oraz jego
udziałowców. Bank zobligowany jest do
przechowywania zawartości
sprawozdań finansowych oraz
jakichkolwiek informacji dodatkowych
jako poufnych.
Przede wszystkim, Bank będzie
korzystał z danych i informacji, które
odnoszą się do powyższego i związane
są z Dłużnikiem, opublikowanych na
www.xxx.pl. Jeżeli nie są dostępne
Dłużnik ma dane dostarczyć
niezwłocznie na wniosek.

Spłata

Kredyt bieżący Dłużnik niniejszym nieodwołalnie oraz bezwarunkowo
zgadza się na zapłatę Bankowi jakichkolwiek i całości kwot
wypłacanych w ramach Kredytu Bieżącego w i po dniu
niniejszego, łącznie z odsetkami, opłatami i kosztami
wynikającymi z cenników Banków, postanowień niniejszej
Umowy, Warunków i/lub obowiązującego prawa, nie później,
niż w Ostatecznym Dniu Zapadalności, chyba że inaczej
postanowiono w osobnych umowach.
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W nawiązaniu do wcześniejszych spotkań i przeprowadzonych rozmów poniżej
przedstawiam ofertę firmy SZ Sp. z o.o. w zakresie kompleksowego nadzoru nad
pracami, konsultingu, spotkań z przedstawicielami urzędów oraz
sprawozdawczość z każdego etapu działań z przeprowadzonych badań
oddziaływania zakładu S. położonego w Poznaniu przy ul. XXX na jakość
powietrza atmosferycznego, glebowego i zdrowotnego.

Ze względu na złożoność przedmiotu oferta podzielona została na 4 warianty.



Zakres rzeczowy obejmuje następujące punkty:

With reference to the previous meetings and undergone talks I present below the
offer of the SZ Sp. z o.o. company within a complex supervision over the works,
consulting, meetings with the representatives of offices and reporting from each
stage of actions from the conducted testing of the influence of S. plant located in
Poznań at XXX St. over the quality of atmospheric, soil and health air.

With regard to the complexity of the subject the offer has been divided into 4
variants.

The merits scope encompasses the following points:

§ 1

Pan S. H. P. i Spółka zgodnie ustalają, że na dzień zawarcia niniejszego
porozumienia stawiają w stan natychmiastowej wymagalności roszczenie Spółki
o zwrot kwoty 00 000 DKK (koron duńskich) pożyczki, którą Spółka przekazała
Panu S. H. P. na podstawie umowy z dnia 06.02.2012 r., a której termin zwrotu
był pierwotnie oznaczony umownie na dzień 31.12.2012 r.

§ 2

Pan S. H. P. oświadcza, iż potrąca swoje roszczenie wobec Spółki, przysługujące
mu z tytułu części przyznanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników T. Sp. z o.
o. w Koszalinie z dnia 18.07.2012 r. wynagrodzenia za wykonywanie czynności
członka Zarządu Spółki w kwocie 00 000 DKK (koron duńskich) z kwotą należną
Spółce z tytułu zwrotu kwoty pożyczki, wskazanej w § 1 niniejszego
porozumienia, a Spółka oświadcza, iż wyraża zgodę na takie potrącenie. Strony
zgodnie ustalają, iż na dzień podpisania niniejszego porozumienia kwota
pożyczki udzielonej Panu S. H. P. została Spółce zwrócona w całości w drodze
zapłaty przez potrącenie, a roszczenia Stron, o jakich mowa w niniejszym
paragrafie wygasły. Roszczenie Spółki wobec Pana S. H. P. o zapłatę odsetek
umownych, należnych od przywołanej wyżej kwoty pożyczki nie wygasa, a
kwota należnych odsetek zostanie zapłacona Spółce do dnia 30.09.2012



§ 1

Mr. S. H. P. and Company agreeably determine that on the day of the conclusion
of this agreement they put into an immediate maturity state, the claim of the
Company for the return the amount of 00 000 DKK (Danish krones) of the loan,
which the Company has submitted to Mr. S.H.P on the basis of the agreement on
February 2nd, 2012 and which return term was initially assigned contractually on
the day of December 31st, 2012.

§ 2

Mr. S. H. P. declares that he offsets his claim towards the Company, entitled to
him for the part of the compensation awarded to him by the Resolution of General
Meeting of Shareholders of T. Sp. z o.o. in Koszalin on July, 18th 2012 for
performing actions of the member of the Company Management in the amount of
00 000 DKK (Danish krones) with the amount due to the Company for the return
of the loan amount, indicated in § 1 of this agreement, and the Company declares
that it agrees for such an offset. The Parties agreeably determine that on the day of
signing this agreement the amount of the loan granted to Mr. S. H. P. has been
returned in full as the payment by offset, and the claims of the Parties, which are
discussed in this paragraph expired. The claim of the Company towards Mr. S. H.
P. for the payment of contractual interests, due from the above mentioned amount
of loan does not expire and the amount of interests due shall be paid to the
Company up to September 30, 2012.

Do kompetencji Spółki należy zarządzanie na potrzeby xxx świadectwami
pochodzenia, stanowiącymi potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w
źródłach odnawialnych oraz kogeneracyjnych, zarówno gazowych, jak i
węglowych. Działalność ta polega na aktywnym kontrolowaniu zapotrzebowania
na świadectwa, zakupie, sprzedaży oraz umarzaniu tych jednostek.

Spółka odpowiada za rozliczanie uprawnień swoich spółek zależnych do emisji
CO2, racjonalne gospodarowanie przyznanymi uprawnieniami, zabezpieczenie
potrzeb emisyjnych spółek zależnych, wsparcie w negocjowaniu przyszłych
limitów uprawnień oraz wprowadzenie spółek w nowe warunki EU ETS po 2012



r. Dla realizacji powyższych celów w zakresie handlu uprawnieniami do emisji
CO2, Spółka jest aktywnym uczestnikiem paryskiej giełdzie BlueNext oraz
europejskiego rynku OTC.

To the competence of the company belongs the management over the certificates
of origin for the needs of xxx, presenting the confirmation of generating electric
energy in the renewable and cogeneration sources, both gas and coal one. This
activity consist in active control of the demand for the certificates, purchase, sale
and redeeming this units.

The company is responsible for accounting for the entitlements of its affiliates to
the emission of CO2 rational management of the entitlement granted, securing the
emission needs of the affiliates, support in the negotiation of the future limits on
the entitlement and introduction of the companies into new EU ETS conditions
after 2012. In order to accomplish the above aims within the trade of entitlements
to CO2 emission, the Company is an active participant of Paris BlueNext
Exchange and the European OTC market.



RUSSIAN TO POLISH

Количественная приемка будет осуществляться в складе Поставщика в

момент перед погрузкой уполномоченным лицом со стороны Покупателя на

основании упаковочного листа. Соответствие количества товара с

упаковочным листом подтверждается через подписание упаковочного

листа и коносаменте уполномоченным лицом. В случае любых

несоответствий Покупатель обязан поместить свои замечания на

коносаменте, при приемке товара.

Стороны, под страхом ответственности за ущерб, обязаны сообщать о
всяком изменении адреса своего местонахождении или других изменениях,
влияющих на тождественность субъектов настоящего договора.

Договор составлен в двух экземплярах (каждый экземпляр - двуязычный),
по одному для каждой стороны. Каждый из них считается оригиналом, при
чем приоритетное значение имеет текст Договора на польском языке.

Odbiór ilościowy będzie realizowany w magazynie Dostawcy przed załadunkiem
przez osobę upoważnioną ze strony Kupca na podstawie wykazu towarów w
opakowaniu. Zgodność ilości towaru z wykazem towaru w opakowaniu jest
potwierdzana poprzez podpisanie wykazu towaru w opakowaniu i konosamentu
przez osobę upoważnioną. W przypadku jakichś niezgodności Kupiec
zobowiązany jest zamieścić swoje uwagi na konosamencie, przy odbiorze
towaru.

Strony, pod groźbą odpowiedzialności za szkodę, zobowiązane są zawiadamiać o
wszelkiej zmianie adresu swojej siedziby lub innych zmianach, wpływających na
tożsamość stron niniejszej umowy.



Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach (każdy egzemplarz –
dwujęzyczny), po jednej dla każdej strony. Każdy z nich uważany jest za oryginał,
przy czym priorytetowe znaczenie posiada tekst Umowy w języku polskim.

В Волгоградском регионе в настоящее время наблюдается процесс
активизации развития благотворительности, что подтверждает
общероссийскую послеперестроечную тенденцию возрождения данного
социального феномена. Согласно подсчетам, полученным в ходе
исследования, которое проводилось в рамках проекта РГНФ и АВО (№
12-13-34010 «Феномен благотворительности в провинциальном социуме:
традиционное и инновационное (на основе сравнительного анализа г.
Царицына и г. Волгограда на рубеже XIX-XX и XX-XXI столетий)»), по
состоянию на второе полугодие 2012 г. в городе насчитывается 77
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность и
реализующих благотворительные акции.

W regionie wołgogradzkim w chwili obecnej obserwuje się proces aktywizacji

rozwoju filantropii, co potwierdza ogólnorosyjską tendencję odrodzenia danego

fenomenu społecznego po okresie transformacji. Zgodnie z obliczeniami,

uzyskanymi w trakcie badania, które przeprowadzane było w ramach projektu

RHFN i AOW (№ 12-13-34010 „Fenomen filantropii w prowincjonalnym

społeczeństwie (na podstawie analizy porównawczej m. Carycyna i m.

Wołgogradu na przełomie XIX-XX и XX-XXI stuleci”), wg stanu na drugie

półrocze 2012 r. w mieście naliczono 77 organizacji, realizujących działalność

filantropijną i realizujących akcje filantropijne.
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Zgodnie z przepisami artykułu IX Porozumienia o organizacji i działalności
Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października
1963 roku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Protokołu z dnia 18
grudnia 1970 roku, dnia 23 listopada 1977 roku oraz dnia 18 grudnia 1990 roku)
Strona Kubańska podpisując niniejsze Porozumienie zobowiązuje się
jednocześnie do przedstawienia MBWG w formie pisemnej zawiadomienia Rady
MBWG o rezygnacji Republiki Kuby z udziału w Porozumieniu o Organizacji i
Działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22
października 1963 roku (ze zmianami wniesionymi Protokołem z dnia 18 grudnia
1970 roku, 23 listopada 1977 roku, i 18 grudnia 1990 roku). Powyższe
zawiadomienie winno być zaopatrzone w podpisy osób, urzędowo do tego
uprawnionych przez Rząd Republiki Kuby z załączeniem powyższych
pełnomocnictw. Powyższe zawiadomienie stanowi nieodłączną część niniejszego
Porozumienia i zostaje sporządzone w formie załącznika (Załącznik 2).

Согласно положениям статьи IX Соглашения о организации и деятельности
Международного Банка Экономического Сотрудничества от дня 22 октября
1963 года с изменениями введенными на основании Протокола от дня 18
декабря 1970 года, дня 23 ноября 1977 года и дня 18 декабря 1990 года)
Кубинская Сторона подписывая настоящее Соглашение обязывается
одновременно к представлению МБЭС в письменной форме уведомления
Совета МБЭС о отказе Республики Куба от участия в Соглашении о
организации и деятельности Международного Банка Экономического
Сотрудничества от дня 22 октября 1963 года (с изменениями введенными
Протоколом от дня 18 декабря 1970 года, 23 ноября 1977 года, и дня 18
декабря 1990 года). Вышеупомянутое уведомление должно быть снабжено
подписью тех лиц, официально к этому уполномоченных Правительством
Республики Куба с приложением вышеупомянутых полномочии.
Вышеупомянутое уведомление представляет неотъемлемую часть
настоящего Соглашения и составляется в форме приложения (Приложение
2).



W opracowaniach naukowych dotyczących systemów motywacji spotkać można

wiele teorii. Ogólnie stwierdza się, że potrzeby jakie motywują nas do bycia

kreatywnymi to potrzeba konkurowania i potrzeba ciekawości. W środowisku, w

którym funkcjonujemy niekończące się wyzwania motywują nas do bycia

kreatywnymi a ciekawość i aktywność stają się przejawem samospełnienia.

Teoria Herzberga mówi, że praca sama w sobie powoduje chęć rozwoju, nauki i

uznania. Według teorii McClellanda potrzeba osiągania postawionych sobie

celów jest skutecznym napędem do motywacji. Inny amerykański uczony

Frederick Taylor ogłosił w swoich opracowaniach, że dominującym czynnikiem

rozwijającym kreatywność pracowników są pieniądze. Ta teoria jest szczególnie

popularna w USA gdzie motywacja finansowa stanowi najczęstszy obraz.

В научных разработках касающихся систем мотивации можно встретить

многие теории. В общем констатируется, что нужды какие нас мотивируют

к бытию творческими это нужда конкурентоспособности и нужда

любопытства. В среде, в которой мы функционируем не кончающиеся

вызовы мотивируют нас к бытию творческики а любопытство и активность

становятся признаком самореализации. Теория Херцберга говорит, что

работа сама в себе вызывает желание развития, науки и признания.

Согласно теории МкКлелланда нужда достижения поставленных себе целей

является эффективным приводом для мотивации. Другой американский

ученный Фредерик Тейлор сообщил в своих исследованиях, что

доминирующим фактором развивающим креативность сотрудников

являются деньги. Эта теория особенно популярна в США, где финансовая

мотивация становит чаще всего картину.


