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§1

Strony porozumienia działając w ramach 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. skoordynowanie działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego
Trójmiasta i Pomorza oraz dorobku Marynarki Wojennej;

4. wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym naukowych i organizacyjnych, promujących
kulturę morską oraz zwyczaje, obyczaje i tradycje morskie;

5. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych adresowanych do
dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z terenu Gminy Szemud,

6. kształtowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Stron;
7. upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej.



§2

Realizacja porozumienia
l . Integralną częścią porozumienia Stron będzie harmonogram wspólnych przedsięwzięć

opracowanym w cyklu rocznym, uwzględniający zachodzące zmiany i bieżące potrzeby (ze
szczególnym zwróceniem uwagi na edukację i kształtowanie świadomości obywatelskiej).

2. Akademia zaproponuje, w uwzględnieniu z władzami Gminy, problematykę społeczną i
humanistyczną wzbogacającą i uzupełniającą proces dydaktyczny oraz tryb jej realizacji.

3. Strony będą się wzajemnie informowały o realizowanych zamierzeniach naukowych i
dydaktyczno- wychowawczych.

4. Kolegium Redakcyjne czasopisma WNHIS Akademii „Colłoąuium" udostępni łamy
periodyku dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom z terenu Gminy Szemud, podejmującym
problematykę społeczną i humanistyczną.

5. Kolegium Redakcyjne miesięcznika gminnego „Lesok" udostępni łamy periodyku dzieciom,
młodzieży oraz nauczycielom z terenu Gminy Szemud, podejmującym problematykę
społeczną i humanistyczną.

6. Strony, w ramach posiadanych możliwości zapewnią promocję osiągnięć wynikających z
treści przedmiotowego porozumienia oraz dostarczą bieżących informacji o swoich
zamierzeniach merytorycznych i organizacyjnych.

7. Gmina, jako Strona porozumienia podejmie działania promujące działanie edukacyjne
Akademii.

8. Akademia, jako strona Porozumienia umożliwi uczestnictwo uczniów i nauczycieli z terenu
Gminy Szemud w zapoznaniu z ofertą dydaktyczną zgodnie z potrzebami i indywidualnymi
zainteresowaniami.

§3

Strony zobowiązują się do:
l . wzajemnego informowania się o przedsięwzięciach wykonywanych wspólnie w ramach

realizacji niniejszego Porozumienia;
2. niewykorzystywania wyników prac drugiej Strony do celu innego niż do przedsięwzięć

objętych niniejszym Porozumieniem;
3. nieprzekazywania Stronie trzeciej informacji związanych 7 reali/aoją pr/eiisi^w/l™- w

ramach niniejszego Porozumienia z wyjątkiem informacji, których przekazanie wynika 7,
obowiązujących przepisów prawa.

Do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w §1 Strony mają prawo włączać kooperantów przy
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kooperanta.
§5

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla żadnej ze
Sin u i.

§6

W ramach przedmiotowego porozumienia, jeśli Strony uznają za stosowne, przewiduje się
rrur/.iiwdść
prawnych.



Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody Stron,

jednostronne działania prowadzą do unieważnienia Porozumienia.
2. W przypadku zaangażowania środków finansowych przez jedną ze Stron, gdy druga Strona

nie wywiąże się z przyjętych na siebie zadań, ponosi odpowiedzialność pod rygorem zwrotu
poniesionych kosztów.

3. Sprawy sporne powstałe w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane będą w pierwszej
kolejności na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, przez właściwy sąd
powszechny.

4. Strony zastrzegają sobie autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do opracowań bez
udziału drugiej Strony.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia ma
zastosowanie Kodeks Cywilny (tj Dz.U.z 2017r., póz 459)

§8

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie j est zawarte na czas nieokreślony.
3. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za pisemną zgodą obu umawiających

się Stron.
4. Stronom przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z

zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pomimo wypowiedzenia
Porozumienia zawarte na jego podstawie umowy odrębne zachowują moc do upływu
terminu ich obowiązywania.

5. Strony zobowiązują się przestrzegać Ustawy o ochronie informacji niejawnych i
zachowywać w tajemnicy wiadomości związane z realizacją Porozumienia.

6. Wyniki prac będących przedmiotem niniejszego Porozumienia stanowią współwłasność
umawiających się Stron, z zastrzeżeniem §7 ust. 4.

§9

1. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego Porozumienia ze strony
Gminy Szemud jest Barbara Siemek - Pawłowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia, e-mail:oswiata@szemud.pl, tel. 58 696-44-517 tel. 697-595-656.

2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego Porozumienia ze strony
Akademii Marynarki Wojennej jest kmdr por. Tomasz Sobczyński tel. 261 262 5197 tel.
602 601 359.

§10

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Egz. 1.
Egz. 2.
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