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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Edukacyjnej

zawarte w dniu ... .r. -..f .4*.:. * f /r?., w Gdyni pomiędzy:

Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Słowackiego 14;

80-257 Gdańsk

(NIP) 957-07-37-529 REGON 007023731-00502

reprezentowanym przez:

Prezesa - Marzenę Dobrowolską

zwanym dalej „PCK"

a

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Jana Śmidowicza 69, 81 -103 Gdynia

(NIP) 586-010-46-93, REGON 190064136

reprezentowaną przez:

Rektora-Komendanta - kontradmirała dr. inż. Czesława DYRCZA

zwaną dalej .Akademią"



§1
Strony porozumienia działając w ramach przysługujących im uprawnień,

wyrażają zgodną wolę podjęcia współpracy mającej na celu:

1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności

decyzji należących do ich wyłącznych kompetencji.

2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych

promujących dokonania Stron porozumienia.

3. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych

adresowanych do młodzieży i z udziałem młodzieży oraz nauczycieli.

4. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku porozumiewających się

instytucji.

§2

Realizacja porozumienia

1. Integralną częścią porozumienia Stron będzie harmonogram wspólnych

przedsięwzięć opracowywany w cyklu rocznym, uwzględniający zachodzące

zmiany i bieżące potrzeby (ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację

i kształtowanie świadomości obywatelskich).

2. Strony porozumienia, w ramach posiadanych możliwości zapewnią promocję

osiągnięć wynikających z treści przedmiotowego porozumienia oraz dostarczą

bieżących informacji o swoich zamierzeniach merytorycznych i organizacyjnych.

§3

Strony zobowiązują się do:

1. Wzajemnego informowania się o przedsięwzięciach wykonywanych wspólnie

w ramach realizacji niniejszego Porozumienia.

2. Niewykorzystywania wyników prac drugiej Strony do celu innego niż do

przedsięwzięć objętych niniejszym Porozumieniem.

§4

Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych

dla żadnej ze Stron.



§5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody

Stron, jednostronne działania prowadzą do unieważnienia Porozumienia.

2. Sprawy sporne powstałe w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane będą

w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia

porozumienia, przez właściwy sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia ma

zastosowanie Kodeks cywilny.

§6

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.

3. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za pisemną zgodą obu

umawiających się Stron.

4. Stronom przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia niniejszego

Porozumienia z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Pomimo wypowiedzenia Porozumienia zawarte na jego postawie umowy odrębne

zachowują moc.

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.
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Egz. 2. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
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