
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu .#.-££...2015 r. w Gdyni

POMIĘDZY

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69,81-103 Gdynia

reprezentowaną przez

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora-Komendanta

a

Zarządem Oddziału Wojewódzkiego

Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP w Gdańsku

83-000 Pruszcz Gdański ul. Podmiejska 5

reprezentowanym przez

Stanisława KOCHANOWSKIEGO - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP



Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania o charakterze użyteczności publicznej

w zakresie ochrony przeciwpożarowej ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego,

podnoszenia umiejętności obywatelskich do działań w sytuacjach kryzysowych, Rektor -

Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Prezes

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku zawierają porozumienie

następującej treści:

§1

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwana dalej Akademią

oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zwany

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

1) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami,

klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi

zagrożeniami;

2) organizowania wspólnych ćwiczeń szkoleń oraz narad w zakresie ochrony

przeciwpożarowej dla członków OSP;

3) wymiany doświadczeń i informacji z zakresu ratownictwa;

4) rozwijania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji;

5) rozwijania i krzewienia kultury fizycznej i sportu;

6) wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla

bezpieczeństwa;

7) przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego oraz dyskryminacji osób i grup

społecznych;

8) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej obywatelskiej i kulturalnej;

9) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa.

§2

Współpraca będzie realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne ( OSP ) i Oddziały

Związku OSP RP zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego przy wsparciu

Zarządu. Wzajemne przedsięwzięcia Zarząd i Akademia wykonywać będą z należytą

starannością, wiedzą i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

§3

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych

dla żadnej ze Stron.



§4

Strony porozumienia nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia,

które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia, w stosunku do

osób i mienia drugiej Strony.

§5

Postanowienia końcowe:

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 pisemną zgodą 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.).

§6

Niniejsze porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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