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UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu ...... r... •.??.'?.. pomiędzy:

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ,
81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, NIP: 586-010-46-93, REGON 190064136,
reprezentowaną przez:
Rektora - Komendanta - kontradmirała dr. inż. Czesława DYRCZA,
zwaną dalej „Akademią", a

STOWARZYSZENIEM INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
z siedzibą w Warszawie - wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000152811, reprezentowanym przez:
Wiceprezesa - Ryszarda Wycichowskiego, oraz
Sekretarza Generalnego - Kazimierza Łasiewickiego
zwanym dalej „Stowarzyszeniem",

o następującej treści:

§1

Mając na uwadze potrzebę tworzenia warunków do rozwoju morskiej techniki wojskowej oraz
popularyzację osiągnięć nauki i techniki, w tym morskiej myśli technicznej służącej obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, a także treść porozumienia o współpracy zawartego w dniu 11 października
2004 r. między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem, Strony zgodnie postanawiają:

§ 2

Akademia i Stowarzyszenie będą współpracować w celu umacniania wewnętrznego
i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez:

1) wspieranie rozwoju morskiej techniki woj skowej;

2) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiej ętności z zakresu morskiej techniki woj skowej;

3) tworzenie forum wymiany informacj i w zakresie nauki i techniki;

4) doskonalenie zawodowe kadr woj skowych AM W i MW RP.

§3

l. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) organizowania i przeprowadzania przedsięwzięć mających na celu rozwój morskiej wojskowej
myśli technicznej, w tym konferencji naukowych, a także do wydawania materiałów
konferencyjnych;

2) udostępniania Akademii informacji naukowo - technicznych, będących między innymi
rezultatem współpracy Stowarzyszenia z organizacjami międzynarodowymi;

3) doskonalenia zawodowego kadr wojskowych AMW z wykorzystaniem wieloletnich
doświadczeń szkoleniowych i zaplecza logistycznego Stowarzyszenia;



4) udostępniania łamów czasopism naukowo - technicznych wydawanych przez Stowarzyszenie
do publikacji artykułów o tematyce wojskowej i dotyczących obronności morskich granic
państwa;

5) przygotowywania fachowych artykułów do publikacji w czasopismach wydawanych przy
współpracy z Akademią Marynarki Wojennej;

6) kierowania swoich przedstawicieli do udziału w pracy zespołów specjalistycznych - na wniosek
Akademii Marynarki Wojennej;

7) utrwalanie tradycji Marynarki Wojennej m.in. poprzez organizowanie spotkań
okolicznościowych i rocznicowych.

2. Wymienione w ust. l działania Stowarzyszenie prowadzić będzie w ramach działalności
statutowej określonej statutem Stowarzyszenia w brzmieniu uchwalonym przez XXXII Walny
Zjazd Delegatów SEMP w dniu 16 października 2010 r. - zostały wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego - postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRSzdnial7.03.2011r.

§ 4

Akademia Marynarki Wojennej będzie wspierała działalność statutową Stowarzyszenia
prowadzącą do realizacji celów niniejszego porozumienia, między innymi poprzez udostępnianie
nieruchomości, pomieszczeń i sprzętu - w miarę posiadanych możliwości i na podstawie odrębnych
umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

1) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia oraz przedsięwzięć realizowanych na podstawie niniejszego
porozumienia;

2) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją udostępnionego mienia ponosi
Stowarzyszenie z własnych środków albo refunduje Akademii poniesione z tego tytułu wydatki;

3) wszelkie zawinione przez Stowarzyszenie straty zaistniałe w udostępnionym mieniu
Stowarzyszenie pokrywa z własnych środków.

§5

Akademia Marynarki Wojennej nie ponosi wobec Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej,
odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku
z realizacj ą porozumienia.

§ 6

Porozumienia nie powoduje ponoszenia przez Akademię Marynarki Wojennej dodatkowych
kosztów.

§ 7

Żołnierze zawodowi AMW i MW RP mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na
zasadach określonych ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, póz. 593 z późn. zm.) i wydanych do niej aktach wykonawczych.



§8

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwościąjego rozwiązania przez każdą
ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia—w razie naruszenia przez jedną ze stron postanowień
porozumienia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pisemnej zgody obydwu Stron,
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, póz. 1228).

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia
Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.
We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do
osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Akademii.

4. Wyniki wspólnych prac są własnością obu Stron w części zależnej od wkładu pracy.

5. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia decyzji nr
187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, póz. 131 zpóźn. zm.).

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

§ 1 0

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy w im.

Akademii Marynarki Wojennej

Podpisy w im.

Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Rektor Komendant/

//.

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ Ryszard Wycichowski

Sekretarz Generalny SIMP

Kazimierz Łasiewicki


