
POROZUMIENIE

Zawarte w ...C&Ml ............ wdniu

pomiędzy

Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

oraz

Gminą Świętochłowice

Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach

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, 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, póz.
131 z późn. zm.),

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, którą
reprezentuje Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Pan kmdr prof. dr hab.
Tomasz SZUBRYCHT

oraz

Gmina Świętochłowice, z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41 - 600
Świętochłowice, którą reprezentuje Prezydent Miasta Świętochłowice, Pan Dawid
KOSTEMPSKI

oraz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5, 41 - 608
Świętochłowice, który reprezentuje Dyrektor, Pan Ernest SZNAJDER

zawierają porozumienie następującej treści:

§1-

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, zwana dalej „Akademią", Gmina Świętochłowice
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach, zwany dalej „Szkołą", będą
współpracować ze sobą w zakresie realizacji następujących celów:

1. Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
2. Upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
3. Kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej oraz

służby w Marynarce Wojennej;



4. Pozyskiwania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Marynarce Wojennej;
5. Wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły;
6. Upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Akademii oraz Szkoły;
7. Integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;
8. Zwiększania atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły.

§2-

Szkoła wraz z Gminą Świętochłowice zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie
realizacji celów niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1. Popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Akademii
Marynarki Wojennej w środowisku szkolnym;

2. Prowadzenia działalności promującej służbę wojskową, w szczególności poprzez:
- zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w Marynarce Wojennej,
- zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną Akademii;

3. Zapraszania przedstawicieli Akademii do udziału w przedsięwzięciach
organizowanych przez Szkołę;

4. Organizowania wyjazdów uczniów w celu zapoznania ze specyfiką kształcenia
w Akademii;

5. Zapraszania kadry dydaktycznej i studentów Akademii do udziału w ważnych
wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz
promocyjno-rekreacyjnych;

6. Promowania działań edukacyjnych oraz oferty szkoleniowej Akademii;
7. Zapewnienia możliwości wykorzystania Logo Akademii na stronie Internetowej Szkoły

oraz w przygotowywanej corocznie ofercie edukacyjnej Szkoły.

§3.

Akademia zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów niniejszego
porozumienia, a w szczególności do:

1. Udzielania pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy mundurowej Szkoły oraz
dbania o właściwy poziom merytoryczny zajęć i dyscyplinę, przy zachowaniu
warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych na terenie Akademii
w czasie wizyt klasy mundurowej;

2. Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby
w Marynarce Wojennej wśród uczniów Szkoły;

3. Zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych
wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz
promocyjno-rekreacyjnych;

4. Wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie obronności.

§4.

Wspólne przedsięwzięcia Szkoła, Akademia oraz Gmina Świętochłowice wykonywać będą
z należytą starannością, wiedzą i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Jednocześnie Strony wskażą osoby odpowiedzialne za realizację porozumienia.



§5.

Wykonywanie niniejszego porozumienia nie będzie skutkowało zobowiązaniami finansowymi
żadnej ze Stron.

§6.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach
istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§7.

Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem
postanowień porozumienia, strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego załatwienia i zakończenia, a w przypadku braku porozumienia, Strony
poddadzą kwestie sporne rozpatrzeniu przez sąd właściwy miejscowo dla Akademii.

§8.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym.
Rektor - Komendant Akademii, Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Dyrektor Szkoły
zastrzegają sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w razie drastycznego naruszenia porozumienia przez
jedną ze Stron.

§9-

1. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają postanowienia
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., póz. 380) 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.).

2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach
nieuregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub
znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

§10.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.



§11.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§12.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

PREZYDENT MIASTA Ś

DYREKTOR SZKOŁY REKTOR - KOMENDANT AKADEMII

Uzgodniono:
Radca prawny
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