
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zwaną dalej
„Akademią" reprezentowaną przez Rektora-Komendanta
kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta i Stowarzyszeniem Oficerów Marynarki
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, Kołem Nr 5 przy Akademii Marynarki Wojennej
zwanym dalej „ Kołem " reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Koła
kmdr w st. spocz. dr. inż. Ryszarda Czarnotę.

Zgodnie z Decyzją Nr 187/Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 09.06.2009r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z
organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi
(Dz. Urz.Min.Obr.Nar.Nrl2,poz.l31, z póz. zm), porozumiewające się strony
postanawiają:

&1

Akademia oraz Koło, będą współpracować ze sobą w celu:

\ .Integracji środowiska oficerów Marynarki Wojennej, różnych pokoleń, wszystkich tych,
których łączy wierność banderze Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i szacunek
dla jej tradycji;
2. Wspierania rozwoju Marynarki Wojennej RP i popularyzowanie jej roli w systemie
obronnym państwa;
3. Ochrony czci, godności, honoru, żołnierza i marynarza polskiego;
4.Kultywowanie tradycji oręża polskiego oraz chlubnych tradycji Marynarki Wojennej
i morskiego szkolnictwa wojskowego;
S.Dbania o zachowanie i wzbogacanie uczelnianej tradycji oraz jej popularyzowanie w
środowisku członków Stowarzyszenia ,oficerów, podchorążych i studentów AMW;
ó.Budowania w społeczności Wybrzeża wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz Akademii
i jej absolwentów;
7. Popularyzowanie wiedzy na temat aktualnych problemów Marynarki Wojennej,
wojskowego szkolnictwa morskiego oraz obronności RP;
S.Realizacji przyjętych w porozumieniu ustaleń oraz tworzeniu warunków sprzyjających
ciągłemu doskonaleniu treści, form i metod współpracy.

&2

Członkowie SOMWRPKoło Nr 5 przy AMW zobowiązują się do podejmowania działań
zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

- Zdecydowanego reagowania - po konsultacjach z Akademią - w sytuacjach, gdy nastąpiło
naruszenie czci i honoru oficera MW lub dobrego imienia Akademii;
- Udziału w popularyzacji Marynarki Wojennej a zwłaszcza krzewienia wiedzy o tradycjach i
osiągnięciach Akademii Marynarki Wojennej i jej poprzedniczek.

- Upowszechniania i udziału członków Koła w organizowanych w AMW uroczystościach
takich jak : Promocja, Przysięga, Inauguracja roku akademickiego, Dzień podchorążego i inne;



- Organizacyjnego i opiniodawczego wspierania inicjatyw Rektora -Komendanta dotyczących
procesów naukowo-dydaktycznych Akademii i innych;

Pielęgnowania ścisłych kontaktów absolwentów OSMW, WSMW, AMW z macierzystymi
jednostkami organizacyjnymi Akademii;

- Zapraszania przedstawicieli Komendy oraz przedstawicieli organizacji związkowych i
studenckich na uroczyste Zebrania Koła;

- Przedstawianie każdego roku Rektorowi - Komendantowi do 31 października, planu i
harmonogramu wspólnych zamierzeń na kolejny rok, a do31 marca sprawozdania z realizacji
porozumienia za ubiegły rok;

- Udzielanie pomocy rodzinom byłych członków Stowarzyszenia w organizacji uroczystości
pogrzebowych i udziału asysty wojskowej;

&3

Akademia zobowiązuje się - w miarę posiadanych możliwości - do podejmowania działań
zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, a w szczególności do;

kontynuowania oraz umacniania ukształtowanych tradycją, uczelnianych więzi
pokoleniowych;

umożliwienia członkom Koła udziału w spotkaniach, konferencjach, sympozjach itp.
organizowanych przez Akademię;

Zapraszania członków Koła na uroczystości wojskowe i uczelniane organizowane przez
Akademię;

- Nieodpłatnego korzystania z użyczonych pomieszczeń biurowych odpowiednio
wyposażonych w sprzęt kwaterunkowy, ujęcie wody, ogrzewanie, zasilanie energetyczne,
wojskowy system łączności, itp. w celu wykonywania statutowych obowiązków przez
Zarząd i członków Koła;

- Nieodpłatnego korzystania z wyznaczonego pomieszczenia Akademii w celu odbywania
statutowych zebrań członków Koła;

Udzielania pomocy organizacyjno- materialnej w zakresie korzystania ze zbiorów
biblioteczno-informatycznych Akademii, bazy poligraficznej, bazy rekreacyjne sportowej,
symulatorów strzeleckich;

- Umożliwienia członkom Koła zorganizowania raz w roku wyjazdu integracyjnego do OSW
AMW w Czernicy i w miarę możliwości udzielenie pomocy finansowej w tym celu;

- Zapewnienia zgodnie z ceremoniałem wojskowym i możliwościami Akademii, godnej
oprawy pogrzebów byłych członków Koła;

- Uzgodnienia do 31 października każdego roku wspólnych przedsięwzięć w działalności Koła
na nadchodzący rok;

&4

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



Akademia nie ponosi wobec Koła jak również wobec osób trzecich odpowiedzialności
cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z
wykonywaniem niniejszego porozumienia;

&5

Wszelkie niejasności mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem porozumienia, Strony
będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia;

&6

Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności;

&7

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwościąjego rozwiązania
przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia
porozumienia;

&8

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

&9

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania przez porozumiewające
się Strony.
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