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o następującej treści:

§1

Zważywszy na potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwana dalej

Akademią oraz Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Gdyni zwany dalej

Związkiem, zwane dalej Stronami, postanawiają nawiązać współpracę edukacyjną, kulturalną

i środowiskową w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności edukacyjno-

wychowawczej. Strony porozumienia, działając na podstawie 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. skoordynowane działania na rzecz popularyzacji polskich tradycji żeglarskich oraz
dorobku żeglarskiego Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Akademii
i Polskiej Marynarki Wojennej;

4. wspieranie inicjatyw obywatelskich, promujących kulturę morską oraz zwyczaje
i tradycje morskie;

5. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych
do młodzieży, z udziałem uczniów szkół pomorskich i studentów Akademii;

6. solidarne uczestnictwo Stron porozumienia w akcji „Pomorze na Morze", obchodach
Święta Morza w Gdyni oraz innych projektach.

§2

Współpraca, o której mowa w §1 będzie realizowana w obszarze edukacyj no-
wychowawczym, a w szczególności dotyczyć będzie:

1. wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań edukacyjnych
i wychowawczych;

2. tworzenia warunków do współpracy studenckich kół naukowych/zainteresowań;

3. możliwości odbywania praktyk studenckich;



4. wymiany kulturalnej, sportowej, grup zainteresowań itp.

§3

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

2. Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia wywołujące skutki
finansowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną
w odrębnych umowach cywilno-prawnych.

3. Na podstawie mniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą
mogły zawierać szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych
współpracą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić na uzasadnione pisemne żądanie jednej ze
Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za pisemną zgodą
obu umawiających się Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody umawiających się Stron
wyrażonej na piśmie.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 05 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, póz. 1228)
i zachować w tajemnicy wiadomości związane z jej realizacją, a w szczególności
osiągnięć uzyskanych w związku z wzajemną współpracą.

5. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.

6. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po

dwa dla każdej ze Stron.

7. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a. Prorektor ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW;

b. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr hab. Piotr

SEMKÓW, prof. nadzw. AMW;

c. Kierownik Biura Prasowego Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Tomasz FALBA.

8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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