
UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu .?2-.£3..2014 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 Okręgu Pomorskiego Związku

Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Zawiszy Czarnego l, 81-374 Gdynia

reprezentowanym przez

Ryszarda WOLIŃSKIEGO - Prezesa Okręgu



o następującej treści:

§1

Zważywszy na potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz

utrwalania więzi byłych żołnierzy zawodowych Akademia Marynarki Wojennej im.

Bohaterów Westerplatte zwana dalej Akademią oraz Zarząd Okręgu Pomorskiego Związku

Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zwany dalej

Zarządem, zwane dalej Stronami, postanawiają nawiązać współpracę w zakresie

propagowania patriotycznych i obywatelskich postaw wśród społeczności lokalnej. 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 patriotycznych i obywatelskich postaw
wśród społeczności lokalnej;

4. wspieranie inicjatyw obywatelskich promujących budowanie szacunku do historii,
symboli narodowych i utrwalanie tradycji poszanowania miejsc pamięci narodowej.

§2

Współpraca, o której mowa w §1 będzie realizowana w obszarze patriotyczno-
obywatelskim, a w szczególności dotyczyć będzie:

1. wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych przedsięwzięć o charakterze
patriotycznym;

2. tworzenia warunków do współpracy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi;

3. utrwalenia więzi pomiędzy pracownikami Akademii, byłymi żołnierzami
zawodowymi, a członkami Związku Oficerów Rezerwy RP.

§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 niniejszego 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po

jednym dla każdej ze Stron.

7. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a. Dyrektor Biura Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

Adam DUCZMAL;

b. Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP, Ryszard

WOLIŃSKI;

8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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