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Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa

i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu

oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, a Marynarki Wojennej

RP w szczególności, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach

profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Decyzji

Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie

wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz. MON Nr 12 z 2009 r., póz. 131) zwanej dalej

„decyzją", Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

w Gdyni oraz Dyrektor Liceum Służb Mundurowych w Pucku

zawierają porozumienie następującej treści:

§1

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwana dalej Akademią

oraz Liceum Służb Mundurowych w Pucku zwanym dalej Liceum, zwane dalej Stronami,

będą współpracowały ze sobą w celu:

1. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

2. promocji Akademii jako publicznej Uczelni wyższej o charakterze wojskowo-

cywilnym, jej oferty dydaktycznej ukierunkowanej na absolwentów Liceum;

3. podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych

do młodzieży i nauczycieli Liceum oraz studentów i nauczycieli akademickich

Akademii i integrujących oba środowiska;

4. kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży i studentów;

5. kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych, zwłaszcza Marynarki Wojennej

i służby wojskowej, w tym służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

6. pozyskiwania kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił

Rezerwowych;

7. rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką morską.

§2

Akademia zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1) udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniom Liceum;

2) prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby

wojskowej;



3) zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych

wydarzeniach rocznicowo-historycznych oraz szkoleniowo-wychowawczych (w tym

Dzień Otwarty Akademii);

4) udziału przedstawicieli Akademii w ważnych uroczystościach szkolnych;

5) współorganizacji uzgodnionych przedsięwzięć dydaktycznych (szkoleniowych),

popularno-naukowych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych;

6) przekazywania doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji.

§3

Liceum zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1) popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Akademii

w środowisku szkolnym;

2) prowadzenia działalności promującej Akademię jako uczelnię wyższą o charakterze

cywilno-wojskowym, przygotowawczą i zawodową służbę wojskową;

3) zapraszania przedstawicieli Akademii do udziału w ważnych wydarzeniach oraz

przedsięwzięciach Liceum;

4) udziału przedstawicieli w Święcie Akademii oraz innych uroczystościach

o charakterze patriotyczno-rocznicowym;

5) współorganizacji uzgodnionych przedsięwzięć dydaktycznych (szkoleniowych),

popularno-naukowych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych;

7) przekazywania doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji.

§4

Wzajemne przedsięwzięcia Liceum i Akademia wykonywać będą

z należytą starannością, wiedzą i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

§5

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych

dla żadnej ze stron.

§6

Rektor - Komendant Akademii oraz Dyrektor Liceum nie ponosi odpowiedzialności

cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego

porozumienia.

§7



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;

5) Strony mogą rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym, za obopólną zgodą;

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

7) w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, pózn. 93,

z późn. zm.).

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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