
Egz. i.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

edukacyjne- wychowawczej

zawarte w dniu .'.*..!:..'..:.-.'/r...,w Gdyni pomiędzy:

Urzędem Gminy Linia oraz

Zespołem Szkół w Lini

ul. Szkolna i, 84-223 Linia

NIP: 588-11-30-342 REGON: 192012280

reprezentowanym przez:

1. Zastępcę Wójta Gminy Linia - panią Bogusławą ENGELBRECHT

2. Dyrektora - mgr Yiolettę MYSZK-ZAWADZKĄ

zwanym dalej „Szkołą"

a

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Jana Śmidowicza 69,81-103 Gdynia

NIP: 586-010-46-93, REGON 190064136

reprezentowaną przez:

i. Rektora- Komendanta - kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza

zwaną dalej „ Akademią"

zwanymi dalej „Stronami"
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§1

Strony porozumienia działając w ramach przysługujących im uprawnień,
wyrażają zgodną wolę podjęcia współpracy mającej na celu:

1. zacieśnianie wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności
decyzji należących do ich wyłącznych kompetencji;

2. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych
promujących dokonania Stron porozumienia;

3. skoordynowanie działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego
Gdyni, Trójmiasta i Pomorza oraz dorobku Marynarki Wojennej;

4. wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym naukowych i organizacyjnych,
promujących kulturę morską oraz zwyczaje, obyczaje i tradycje morskie;

5. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjne- wychowawczych adresowanych
do młodzieży oraz nauczycieli;

6. solidarne uczestnictwo w organizacji przedsięwzięć naukowych- konferencji (sesji)
połączonych z prezentacją dorobku Stron;

7. kształtowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Stron.

§2

Realizacja porozumienia

1. Integralną częścią porozumienia Stron będzie harmonogram wspólnych przedsięwzięć
opracowywanym w cyklu rocznym, uwzględniający zachodzące zmiany i bieżące
potrzeby ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację i kształtowanie
świadomości obywatelskiej).

2. Akademia zaproponuje, w uzgodnieniu z władzami Szkoły, problematykę społeczną
i humanistyczną wzbogacającą i uzupełniającą proces dydaktyczny oraz tryb jej
realizacji.

3. Strony będą się wzajemnie informowały o realizowanych zamierzeniach naukowych
i dydaktyczno - wychowawczych oraz zapewnią w nich udział swojego stosownego
przedstawicielstwa.

4. Akademia obejmie nadzorem merytorycznym projekty badawcze i dydaktyczne Szkoły
oraz udzieli pomocy w ich realizacji.

5. Kolegium Redakcyjne czasopisma WNHIS Akademii „Colloąuium" udostępni łamy
periodyku dla uczniów podejmujących problematykę społeczną i humanistyczną.

6. Strony, w ramach posiadanych możliwości zapewnią promocją osiągnięć wynikających
z treści przedmiotowego porozumienia oraz dostarczą bieżących informacji o swoich
zamierzających merytorycznych i organizacyjnych.

7. Szkoła, jako Strona porozumienia podejmie działania promujące studia
w Akademii.

8. Strony umożliwią uczestnictwo uczniów i nauczycieli w procesie dydaktycznym,
zgodnie z potrzebami i indywidualnymi zainteresowaniami.
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§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 Porozumienia;

3. nieprzekazywania Stronie trzeciej informacji związanych z realizacją przedsięwzięć
w ramach niniejszego Porozumienia z wyjątkiem informacji, których przekazanie
wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§4

Do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w §1 Strony mają prawo włączać kooperantów,
przy czym odpowiedzialność za wykonanie przez nich zobowiązań ponosi Strona włączająca
kooperanta.

§5

Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla
żadnej ze Stron.

§6

W ramach przedmiotowego porozumienia, jeśli Strony uznają za stosowne, przewiduje się
możliwość realizacji zamówionych zadań i projektów w formie odpłatnych umów cywilno-
prawnych.

§7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody Stron,
jednostronne działania prowadzą do unieważnienia Porozumienia.

2. W przypadku zaangażowania środków finansowych przez jedną ze Stron, gdy druga
Strona nie wywiąże się z przyjętych na siebie zadań, ponosi odpowiedzialność pod
rygorem zwrotu poniesionych kosztów.

3. Strony powołają pełnomocników z zadaniem monitorowania przedsięwzięć
wynikających z Porozumienia oraz oceny nich efektywności.

4. Wprawy sporne powstałe w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane będą
w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia,
przez właściwy sąd powszechny.

5. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do opracowań bez
udziału drugiej Strony.
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6. W sprawach nieuregulowanych postawieniami niniejszego Porozumienia ma
zastosowanie Kodeks Cywilny oraz decyzja Ministra Obrony Narodowej nr iSy/MON
z dnia 09.06.2009^ w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.
Urz. MON nr 12 póz. 131 ze zm. ).

§8

1. 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. Pomimo wypowiedzenia
Porozumienia zawarte na jego podstawie umowy odrębne zachowują moc.

5. Strony zobowiązują się przestrzegać Ustawy o ochronie informacji niejawnych
i zachować w tajemnicy wiadomości związane z realizacją Porozumienia.

6. Wyniki prac będących przedmiotem niniejszego Porozumienia stanowią
współwłasność umawiających się Stron.

§9

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach.

Egz. i. Akademia Marynarki Wojennej

Egz. 2. Zespół Szkół w Lini

Akademia Marynarki Wojennej

Zespół Szkół w Lini

ENDANTREKTOR - KOMEN
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

-̂ ẑ  //•
, kontradmirał riiJłfr C/Psław DYRCZ
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O Y R E K T O R
Zesoolu Szkól w Lini
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