
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Gdyni w dniu roku pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
reprezentowaną przez Rektora - Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta,

a
Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

reprezentowanym przez Prezesa kmdr. w st. spocz. dr. inż. Ryszarda Czarnotę

Na podstawie 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 (Dz. Urz. MON nr 12, póz. 131 z późn. zm.), Statutu
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Statutu Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego - Akademia Marynarki Wojennej, zwana dalej „Akademią" i Pomorski
Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zwany dalej „PZW ZŻWP",
deklarują wolę wzajemnej współpracę w celu:

• ochrony czci i godności żołnierza polskiego;
• kultywowania i wzbogacania tradycji Marynarki Wojennej RP i Akademii;
• popularyzowania i wzbogacania dorobku szkolnictwa morskiego;
• podtrzymywania i pogłębiania więzi środowiskowej byłych i czynnych żołnierzy

zawodowych;
• upowszechnianie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk

niepodległościowych narodu polskiego oraz czynu zbrojnego marynarza polskiego
na frontach II wojny światowej,

§1-

PZW ZŻWP zobowiązuje się do podejmowania działań, przyczyniających się do realizacji
wytyczonych celów niniejszego porozumienia, a zwłaszcza poprzez:

1. Wspieranie i współuczestniczenie w organizacji przedsięwzięć, służących umacnianiu
pozycji Akademii w środowisku społecznym, naukowym i dydaktycznym;

2. Aktywne promowanie dorobku i oferty naukowo - dydaktycznej Akademii na forum
organizacji i w środowisku cywilnym;

3. Uczestnictwo przedstawicieli PZW ZŻWP w uroczystościach Akademii, takich jak
inauguracje roku akademickiego, przysięgi i promocje, Dni Podchorążego, Święta
Marynarki Wojennej RP itp.;

4. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, związanymi z walką
marynarzy o niepodległość Polski oraz grobami b. żołnierzy zawodowych Akademii;

5. Udzielanie wsparcia w organizacji przedsięwzięć, upamiętniających dorobek byłych
żołnierzy zawodowych, w tym pracowników naukowo - dydaktycznych Akademii.

§2.

Akademia zobowiązuje się do udzielania -- w miarę swych prawnych i materialnych
możliwości - pomocy w organizowaniu przedsięwzięć PZW ZŻWP o charakterze społeczno -
obronnym, a w tym:

1. Umożliwiania organizacji na bazie Akademii szczególnie ważnych i prestiżowych
imprez, typu: centralne i wojewódzkie zjazdy sprawozdawczo - wyborcze Związku



Żołnierzy Wojska Polskiego, konferencje i sympozja popularnonaukowe, zawody
sportowo - obronne szczebla wojewódzkiego, zjazdy jubileuszowe itp.;

2. Wspierania działalności ogniw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a zwłaszcza Koła
nr 25 przy AMW w prowadzeniu przez nie pracy statutowej w oparciu o odrębny plan
współpracy;

3. Informowania PZW ZŻWP o okolicznościach i sprawach, mających znaczenie dla
działalności Związku;

4. Informowanie PZW ZŻWP o przedsięwzięciach Akademii, w których wskazane byłoby
uczestnictwo przedstawicieli Związku;

5. Kreowania okoliczności, sprzyjających popularyzowaniu Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w środowisku Akademii, zwłaszcza jej żołnierzy zawodowych.

§3.

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają postanowienia Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. Urz. MON nr 12, póz. 131 z późn. zm.).

§4.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze Stron, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie rażącego naruszenia przez którąś ze Stron postanowień Porozumienia lub
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. l decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzania zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.
Urz. MON Nr 12, póz. 131).

§5.

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

§6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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