
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 

81-127 Gdynia, ul. Inż. Śmidowicza 69 

a 
The Sail Training Association Poland 

81-316 Gdynia, ul. Słupecka 9/4 

zawarte w . . . . . dnia .!.Ł^6r.f.<?2020 roku 

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa 
i wychowania patriotycznego młodzieży, umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych 
tradycji Marynarki Wojennej RP poprzez upowszechnianie idei morskiego szkolnictwa 
wojskowego i żeglarstwa, podejmowanie wspólnych inicjatyw, również szkoleniowych, na 
podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz.U.2020.85 z dnia 2020.01.20) i stosując odpowiednio Decyzję 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.09.12.131) zwanej dalej "decyzją", 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, 
ul. Inż. J . Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP: 586-010-46-93, REGON: 190064136 
reprezentowana przez Rektora - Komendanta kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza 
SZUBRYCHTA 

oraz 

The Sail Training Association Poland z siedzibą w Gdyni, ul. Słupecka 9/4, 
81-316 Gdynia, będącym klubem sportowym działającym zgodnie z Ustawą z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06) oraz Ustawą z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17), 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000082857 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 190847631, NIP: 5861037467, 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu- Kazimierza IWASZKO, 

zawierają Porozumienie następującej treści: 

§ 1 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni zwana 
dalej "Akademią" oraz The Sail Training Association Poland z siedzibą w Gdyni zwany 
dalej "STAP", będą współpracowały ze sobą w celu: 
1) pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; 

str. 1/3 



2) promocji Akademii jako publicznej uczelni wyższej o charakterze wojskowo-cywilnym, 
jej oferty dydaktycznej ukierunkowanej na absolwentów szkół średnich 
współpracujących ze STAP; 

3) podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, 
szkoleniowych skierowanych do młodzieży i członków STAP oraz studentów 
i nauczycieli akademickich Akademii i integrujących oba środowiska; 

4) kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży i studentów; 
5) kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych, zwłaszcza Marynarki Wojennej 

i służby wojskowej; 
6) pozyskiwania kandydatów do zawodowej służby wojskowej; 
7) rozwijania zainteresowań związanych z tematyką morską i żeglarstwem. 

§ 2 

Akademia zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów 
niniejszego porozumienia, a w szczególności do: 
1) współorganizacji uzgodnionych przedsięwzięć szkoleniowych, w tym związanych 

z wykorzystaniem bazy szkoleniowej i kadry dydaktycznej Akademii; 
2) prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji idei 

związanych z działalnością STAP i upowszechniania wśród studentów żeglarstwa; 
3) przekazywania doświadczeń z zakresu wychowania i szkolenia; 
4) udziału przedstawicieli Akademii w ważnych uroczystościach STAP; 
5) zapraszania członków STAP do udziału w uroczystościach Akademii i ważnych 

wydarzeniach rocznicowo-historycznych. 

§ 3 

STAP zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów niniejszego 
porozumienia, a w szczególności do: 
1) współorganizacji uzgodnionych przedsięwzięć szkoleniowych, w tym związanych 

z wykorzystaniem bazy szkoleniowej i kadry instruktorskiej STAP; 
2) popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Akademii 

w środowisku żeglarskim; 
3) prowadzenia działalności promującej Akademię jako uczelnię wyższą o charakterze 

cywilno-wojskowym, przygotowującą do zawodowej służby wojskowej i do pracy na 
morzu w różnych specjalnościach; 

4) przekazywania doświadczeń z zakresu wychowania i szkolenia; 
5) zapraszania przedstawicieli Akademii do udziału w ważnych wydarzeniach oraz 

przedsięwzięciach STAP; 
6) udziału przedstawicieli STAP w uroczystościach Akademii oraz innych 

uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym; 
7) przekazywania doświadczeń z zakresu wychowania i szkolenia. 

§ 4 

Wzajemne przedsięwzięcia STAP i Akademia wykonywać będą z należytą starannością, 
wiedzą i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 

§ 5 

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla 
żadnej ze Stron. 
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§ 6 

W ramach przedmiotowego porozumienia przewiduje się realizację zadań odpłatnych -
skutkujących zaangażowaniem środków finansowych jednej lub obu ze Stron 
wymagających zawierania umów cywilno-prawnych w formie aneksów do niniejszego 
porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Postanowienia końcowe: 
1) porozumienie zostaje zawarte na zasadach dobrowolności na czas nieokreślony 

i wchodzi w życie z dniem podpisania; 
2) wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody obu stron; 
3) jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w § 15 

ust. 1 załącznika do decyzji, STAP jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Rektora -Komendanta Akademii; 

4) porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie, za pisemną zgodą obu 
umawiających się stron; 

5) stronom przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia porozumienia 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego; 

6) Rektor - Komendant Akademii może rozwiązać porozumienie w trybie 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia - w razie naruszenia 
porozumienia lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 załącznika 
do decyzji; 

7) sprawy sporne powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą 
polubownie; 

8) w sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j Dz.U.2019.1145 
z dnia 2019.06.19). 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 7 

§ 8 

Rektor - Komendant 
Akademia Marynarki Wojennej 

kontradmirał prof. dr wat). Tomasz SZUBRYCHT 

Prezes Zarządu 
The Sail Trainipg Association Poland 

RAD ) 
Radca prawny: ^•Westerplatte 
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