
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu ...::.?„i.2Ql4 r. w Gdyni

POMIĘDZY

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

reprezentowaną przez

kontradmirała dr inż. Czesława DYRCZA — Rektora-Komenrianta

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej

ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia

reprezentowaną przez

bryg. mgr. inż. Arkadiusza MIŁEJKO - Komendanta



Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Akademii Marynarki Wojennej, podnoszenia umiejętności obywatelskich do działań

w sytuacjach kryzysowych oraz wspólnego prowadzenia szkoleń teoretycznych

i praktycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej załóg jednostek pływających,

Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

zawierają porozumienie następującej treści:

§1

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwana dalej Akademią

oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zwana dalej

Strażą, zwane dalej Stronami, będą współpracowały ze sobą w celu:

1. prowadzenia wspólnych szkoleń kadry, pracowników wojska, podchorążych,

studentów, służby dyżurnej Akademii oraz funkcjonariuszy i pracowników Straży

w celu podniesienia poziomu świadomości zagrożenia pożarowego oraz podniesienia

poziomu wyszkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i innych dziedzin

ratownictwa;

2. prowadzenie wspólnych ćwiczeń zapewniających wdrożenie procedur właściwej

organizacji ochrony przeciwpożarowej Akademii;

3. prezentacji w ramach zajęć dydaktycznych sprzętu i działań podejmowanych

w zakresie ochrony przeciwpożarowej Akademii oraz jednostek pływających;

4. prowadzenia praktyk zawodowych studentów Akademii na kierunku bezpieczeństwo

wewnętrzne w siedzibie Straży - zgodnie z zasadami, określonymi, w odrębnych

umowach

§2

Akademia zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1. współdziałania w zakresie organizacji wspólnych ćwiczeń przeciwpożarowych na

terenie Akademii:

2. udostępniania po wcześniejszym uzgodnieniu wyznaczonych pomieszczeń Akademii

(w tym Biblioteki Głównej) do celów szkoleniowych, konferencyjnych i innych

związanych z zakresem działalności Straży;



3. wykorzystania kadry Akademii do przeprowadzenia wspólnych zajęć z zakresu

ratownictwa chemicznego, ochrony przed bronią masowego rażenia oraz innych

dziedzin związanych z zakresem działalności Straży, zbieżnych z działalnością

naukowa Akademii;

4. udostępniania obiektów Akademii do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu

ochrony przeciwpożarowe];

5. wyznaczenia stałego przedstawiciela Rektora-Komendanta do koordynacji wspólnych

działań ze Strażą w zakresie ochrony przeciwpożarowej Akademii oraz realizacji

niniejszego porozumienia;

6. cyklicznego sprawdzania przygotowania Akademii do działań w sytuacji zagrożenia

pożarowego;

7. stworzenia nowego systemu alarmowania na wypadek pożaru.

§3

Straż zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1. współdziałania w zakresie organizacji wspólnych ćwiczeń przeciwpożarowych

realizowanych na rzecz Akademii;

2. udostępniania sprzętu, obiektów i kierowania wykwalifikowanego personelu Straży do

realizacji wspólnych zajęć z zakresu ratownictwa chemicznego, ochrony

przeciwpożarowej oraz innych dziedzin ratownictwa z zakresu działalności Straży;

3. wyznaczenia stałego przedstawiciela Komendanta Straży do koordynacji wspólnych

działań z Akademią w zakresie ochrony przeciwpożarowej Akademii oraz realizacji

mniejszego porozumienia;

4. współpracy merytorycznej przy określeniu priorytetów dla tworzonego systemu

alarmowania Akademii;

5. prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów Akademii na kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne w siedzibie Straży - zgodnie z zasadami określonymi

w odrębnych umowach.

§4

Wzajemne przedsięwzięcia Straż i Akademia wykonywać będą z należytą

starannością, wiedza i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.



§5

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych

dla żadnej ze Stron.

§6

Strony porozumienia nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia,

które wystania podczas lub w związku z realizacja niniejszego porozumienia, w stosunku do

osób i mienia drugiej Strony.

§7

Postanowienia Vońrnwp'

1) porozumienie zostaje zawarte na zasadach dobrowolności na czas nieokreślony

i wchodzi w życie z dniem podpisania;

2) wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron;

3) porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie, za pisemna zgoda obu

umawiających się Stron;

4) Stronom przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia porozumienia

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec

miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu

wypowiedzenia - w razie naruszenia porozumienia;

5) sprawy sporne powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą polubownie;

6) w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

§8

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu

Akademii Marynarki Wójt

Rektnr-Knmpndsint

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

W imieniu

Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Gdyni

Komendant

bryg. mgr. inż. Arkadiusza MIŁEJKO


