
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

w zakresie promocji, nauki, kultury, turystyki i sportu

oraz pogłębiania w Polsce wiedzy o Polonii i Polakach za granicą

zw. dalej „Porozumieniem"

AL
»zawarte w dniu J..!.».yyr.'J*:r.U.w Gdyni, pomiędzy :

Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska", z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie
Przedmieście 64 (kod pocztowy: 00-322), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034914,
NIP: 526-030-03-68, Regon: 000779213, reprezentowanym przez:

Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa SWP, uprawnionego do samodzielnej

reprezentacji Stowarzyszenia,

zwanym w dalszej treści Porozumienia „Wspólnotą Polska",

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni przy ul.
Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP: 586-010-46-93, REGON: 190064136,

reprezentowaną przez:

kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta - Rektora-Komendanta,

zwaną w dalszej treści Porozumienia „Akademią",

0 następującej treści :

PREAMBUŁA

Niniejsze Porozumienie jest zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów

pomiędzy Wspólnotą Polską a Akademią w zakresie promocji, nauki, kultury, turystyki
1 sportu oraz pogłębiania w Polsce wiedzy o Polonii i Polakach za granicą.

§1
1. Porozumienie o współpracy zawiera się w celu stworzenia odpowiednich warunków

dla efektywnych działań związanych z zakresem współpracy.
2. Współpraca obejmuje zarówno wspólne inicjatywy, jak i odrębne działania

dla poszczególnych Stron.



§2

W celu realizacji zadań przedstawionych w § l, Akademia i Wspólnota Polska deklarują:

1. systematyczne rozwijanie współpracy w zakresie wymiany informacji

nt. konferencji, warsztatów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz przedsięwzięć

kulturalno-oświatowych organizowanych przez obydwie Strony;

2. pozyskiwanie innych partnerów społecznych i organizacji pozarządowych z terenu

Polski i z zagranicy do współpracy w ramach wspólnych projektów;

3. promowanie swojego partnera wśród lokalnej społeczności oraz na terenie całej

Polski;

4. zamieszczanie na stronach internetowych Akademii i Wspólnoty Polskiej oraz

innych środkach masowego przekazu informacji o zawarciu Porozumienia

0 współpracy oraz o wspólnie podejmowanych działaniach;

5. współpracę przy wspólnym organizowaniu konferencji, wykładów otwartych,

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.

6. współpracę przy organizacji XIX Światowych Igrzysk Polonijnych, które odbędą się

w dniach 27.07-02.08.2019 r. w Gdyni.

§ 3

W celu realizacji zadań przedstawionych w § l Akademia deklaruje:

1. działania w zakresie promowania Wspólnoty Polskiej jako jednostki

odpowiedzialnej za koordynowanie działań związanych ze współpracą z Polonią

1 Polakami poza granicami kraju.

2. promowanie wśród studentów szeroko pojętego wolontariatu na rzecz działalności

Wspólnoty Polskiej;

3. przedstawianie i udostępnianie pracownikom Wspólnoty Polskiej najnowszych

osiągnięć naukowych w zakresie działalności Akademii;

4. zbieranie i wykorzystywanie opinii pracowników Wspólnoty Polskiej do poszerzenia

wiedzy na temat szeroko pojętej działalności polonijnej.

§ 4

W celu realizacji zadań przedstawionych w § ł Wspólnota Polska deklaruje:

1. promowanie Akademii jako jednostki naukowo-dydaktycznej;

2. udostępnienie pracownikom oraz bibliotece Akademii publikacji w zakresie

działalności statutowej Wspólnoty Polskiej;

3. przyjmowanie przez Wspólnotę Polską studentów Akademii na bezpłatne

programowe praktyki zawodowe lub wolontariat;



4. pomoc w realizacji zadań dotyczących obszaru nauki, kultury, oświaty, sportu
i rekreacji.

§5

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia i w celu jego realizacji Strony będą mogły

zawierać szczegółowe umowy dotyczące konkretnych zagadnień objętych współpracą,

w tym obejmujące zasady wzajemnych rozliczeń finansowych jeśli takie wystąpią

oraz uregulowanie majątkowych praw autorskich, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, określając prawa i obowiązki dotyczące danego przedsięwzięcia.

2. Szczegółowy zakres prac, które mogą zostać objęte umowami określonymi w ust. l,

będzie uzgadniany w terminie pozwalającym na wprowadzenie go do planów działania

każdej ze Stron.

3. Przedstawiciele Stron mają prawo wnioskowania co do form współpracy i oceny

dotychczasowych jej wyników.

4. Niniejsze Porozumienie nie stanowi źródła zobowiązań, ani jakiejkolwiek podstawy

do roszczeń pomiędzy Stronami.

5. Niniejsze Porozumienie ma charakter nieodpłatny i w związku, z tym nie pociąga za

sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, z zastrzeżeniem

postanowień ust. l i 6.

6. Strony ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty związane z własnymi

działaniami mającymi na celu realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności

koszty doradców, ekspertyz, podróży, spotkań itp.

§6

1. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić przez każdą ze Stron,

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec

miesiąca kalendarzowego albo bez zachowania okresu wypowiedzenia za pisemną

zgodą Stron.

3. Spory powstałe w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane będą polubownie,

a w razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu - przez sąd miejscowo

właściwy dla siedziby strony pozwanej.

4. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

5. Porozumienie wymaga zawarcia odrębnych umów, o ile będą wynikały z niego

zobowiązania finansowe Stron.

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze Stron.



7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W imieniu Akademia Marynarki Wojennej W imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
im. Bohaterów Westerplatte

Rektor-Komendant Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
Akademii Mar/narki Wojennej

kadm. prof. dr Wab. Tomasz SZUBRYCHT Dariusz Piotr BONISŁAWSKI
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