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Niniejsze porozumienie o współpracy („Porozumienie") zostało zawarte w dniu • 2021 
roku w Gdyni pomiędzy: 

(1) Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą 
w Gdyni (81-127), ul. Śmidowicza 69, REGON 190064136, legitymującą się 
numerem identyfikacji podatkowej NIP 586-010-46-93, reprezentowaną przez 
Rektora - Komendanta - kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta 
(„Uczelnia") 

oraz 

(2) Stowarzyszeniem „Gdyńska Akademia Koszykówki" z siedzibą w Gdyni 
(81-538), ul. Olimpijska 5/9, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku V I I I 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem K R S 
0000574387, reprezentowanym przez: • i •, upoważnionych do łącznego 
składania oświadczeń i podpisywania w imieniu stowarzyszenia 
(„Stowarzyszenie"); 

każdy z wyżej wymienionych podmiotów w dalszej części Porozumienia będzie zwany 
„Stroną", zaś obie Strony łącznie „Stronami". 

PREAMBUŁA 

1) Zważywszy, że Uczelnia jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez Ministra 
Obrony Narodowej, która kształci podchorążych oraz osoby cywilne na kierunkach 
związanych m.in. z nawigacją, mechaniką morską oraz obronnością, a także realizuje 
badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2) Zważywszy, że Uczelnia umożliwia podchorążym, słuchaczom, studentom, 
żołnierzom zawodowym i pracownikom, w sposób niekolidujący z wykonywaniem 
obowiązków służbowych, działalności trenerskiej, organizatorskiej i zawodniczej w 
sekcjach sportowych, w tym zapewnia warunki do rozwijania swoich zainteresowań w 
sekcjach sportowych, przygotowuje do udziału w zawodach organizowanych przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, współdziała w organizacji zawodów sportowych w 
dyscyplinach użytecznych w wojsku oraz w imprezach sportowo - rekreacyjnych, a 
także organizuje kursy i szkolenia specjalistyczne w zakresie sportu oraz propaguje i 
popularyzuje kulturę fizyczną oraz działalność edukacyjną w powyższym zakresie. 

3) Zważywszy, że Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem prowadzącym nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie współpracy z instytucjami i 
organizacjami sportowymi, turystycznymi, społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, w tym współpracy z wyżej wskazanymi instytucjami w obszarze 
kultury fizycznej, sportu, edukacji, turystyki i rekreacji, opracowywania i realizacji 
programów aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez sport, kulturę i edukację, 
organizacji wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i innych, w tym skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin, 
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organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-edukacyjnych dla 
uczestników oraz ogółu społeczeństwa, organizowania kompleksowego szkolenia 
sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych, organizowania seminariów, 
szkoleń, warsztatów, spotkań dyskusyjnych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki oraz 
edukacji, a także organizowania szkoleń i warsztatów mających na celu wdrożenie 
programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty, jak również podejmowania 
samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami przedsięwzięć statutowych oraz 
działalności, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

4) Zważywszy, że zamiarem Stron jest podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie 
szkolenia sportowo - naukowego obecnych i przyszłych studentów Uczelni oraz kadry 
zawodowej i pracowniczej Uczelni, jak również zapewnienia młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej jak najlepszych 
warunków do godzenia nauki z treningami na najwyższym poziomie, rozwijania 
umiejętności fizycznych, pasji sportowej i umiejętności planowania czasu wolnego 
poprzez treningi, a nadto promocji idei gier zespołowych, a w szczególności 
popularyzacji koszykówki i aktywizacji jej sympatyków w celu rozwoju tej dyscypliny, 
w tym poprzez wyszkolenie jak największej ilości zawodników na poziomie rozgrywek 
ekstraklasy koszykówki oraz wychowanie jak największej liczby zawodników w duchu 
sportu, zasad fair play czy idei olimpijskiej Pierre de Coubertina, jak również 
popularyzowania kultury fizycznej, propagowania osiągnięć klubów sportowych przy 
udziale i wsparciu Uczelni, udziału w turniejach towarzyskich i meczach ligowych oraz 
reprezentowaniu Uczelni w takich rozgrywkach sportowych; Strony zakładają, że 
realizacja powyższych intencji i celów Stron nastąpi w oparciu o zewnętrzne źródła 
finansowania, takie jak: dotacje ministerialne, dotacje z funduszy europejskich, 
subwencje czy sponsoring. 

5) Zważywszy, że zamiarem Stron jest rozwijanie długoterminowej współpracy na 
warunkach partnerskich. 

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

§ 1 

Uczelnia i Stowarzyszenie będą współpracować ze sobą w zakresie realizacji celów, o 

których mowa w punkcie 4 Preambuły, w tym w szczególności w zakresie: 

1. wychowania młodzieży oraz rozwij ania j ej sprawności fizycznej; 

2. propagowania dyscyplin sportowych użytecznych ze względu na zadania 

realizowane przez Uczelnię w zakresie jej obowiązków statutowych, w 

szczególności koszykówki; 

3. inspirowania rozwoju i modernizacji bazy sportowej oraz urządzeń sportowych; 

4. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania współpracy, takich jak: 

sponsoring, dotacje, subwencje i podobnych; 



5. propagowania rekreacji i aktywnego wypoczynku podchorążych, studentów, 

słuchaczy, żołnierzy zawodowych i pracowników Uczelni oraz ich rodzin; 

6. wspólnej organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalno-

edukacyjnych. 

§ 2 

Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

1. zapewnienia podchorążym, słuchaczom, studentom, żołnierzom zawodowym, 

pracownikom Uczelni i ich rodzinom warunków do rozwijania swoich 

zainteresowań w sekcjach sportowych, w tym w sekcji koszykówki; 

2. przygotowania podchorążych, słuchaczy i studentów do udziału w zawodach 

organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej; 

3. współdziałania w organizacj i zawodów sportowych w dyscyplinach sportowych 

użytecznych ze względu na zadania realizowane przez Uczelnię w zakresie jej 

obowiązków statutowych; 

4. organizacji kursów, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych; 

5. organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-edukacyjnych. 

§ 3 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1. umożliwienia podchorążym, słuchaczom, studentom, żołnierzom zawodowym 

i pracownikom Uczelni oraz ich rodzinom, w sposób niekolidujący z 

wykonywaniem obowiązków służbowych, działalności sportowej, trenerskiej, 

organizatorskiej i zawodniczej w sekcjach sportowych, w tym w sekcji 

koszykówki; 

2. zapewnienia wyszkolenia jak największej ilości zawodników na poziomie 

rozgrywek ekstraklasy koszykówki oraz wychowania jak największej liczby 

zawodników koszykówki na innych szczeblach rozgrywek koszykówki; 

3. współorganizowania zawodów sportowych oraz umożliwienia korzystania ze 

sprzętu sportowego; 

4. udostępniania, w zależności od posiadanych możliwości, na własny koszt i 

ryzyko: pomieszczeń, terenu oraz sprzętu i materiałów do wykorzystania w 

ramach realizacji celów niniejszego Porozumienia; 
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5. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania współpracy, takich jak: 

sponsoring, dotacje, subwencje i podobnych. 

§ 4 

1. Wzajemna współpraca oparta będzie na dążeniu Stron do maksymalizacji celów 

współpracy oraz maksymalizacji efektu synergii, mającego przyczynić się do 

rozwoju każdej ze Stron, z uwzględnieniem warunków rynkowych współpracy. 

2. Strony będą promować i wspierać swobodny przepływ wiedzy i doświadczenia, 

w celu poprawy jakości i efektywności realizowanych celów współpracy i 

świadczonych usług. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsze Porozumienie nie jest umową 

przedwstępną ani umową spółki cywilnej. 

4. Strona nie może zaciągać w imieniu drugiej Strony jakichkolwiek zobowiązań, 

w szczególności o charakterze finansowym, jak też niniejsze Porozumienie nie 

stanowi upoważnienia do podejmowania takich działań. 

5. Strony nie będą wobec siebie zgłaszały jakichkolwiek roszczeń w razie 

niedojścia do skutku współpracy, o której mowa w niniejszym Porozumieniu. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Porozumienia (koordynatorami 

Porozumienia) będą: 

a) po stronie Uczelni: •, e-mail: • £^.SG^^^ICCL(^ Q.WIO ^UIĄIAWSL. |^{, 

b) po stronie Stowarzyszenia: •, e-mail: • m o ^ d t a t e n ( X , w o b a e ^ k o (<D a ^ « o ^ l Q ^ c 

§ 5 

1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Każdej ze Stron 

przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia albo w każdym innym czasie za 

pisemną zgodą obu umawiających się Stron. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami związana z Porozumieniem 

będzie uznana za skutecznie doręczoną wyłącznie w przypadku jej dokonania 

kurierem, pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście, za potwierdzeniem 

odbioru, na następujące adresy (lub inny adres wskazany przez daną Stronę na 

piśmie jako adres do doręczeń): 



Do Uczelni: 

Adres: ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

Do rąk: Rektor - Komendant: 

Pan kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrychta 

e-mail :• 

Do Stowarzyszenia: 

Adres: 

Do rąk: 

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia 

Zarząd: 

Pani Małgorzata Rudowska, e-mail: •; raaŁcjonoia. ̂ ude^ko. Q oweuocfl^ 

Pani Magdalena Wasilewko, e-mail: • magdoiew.. i^a^eoo^ (©«ssetoj*y 

Pan Robert Wierzbicki, e-mail: • r*obe*. ^eo.bccu;(g)c>.99eLogot^vu^ .-pk 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego 

Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

5. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

NA DOWÓD C Z E G O , Strony zawarły niniejsze Porozumienie w dniu podanym na 

wstępie. 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte: 
E N D A N T 

RAD( 
Akademii i\l 

im. Bohat< 

STOWARZYSZENIE 
lYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI 
'-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 

5862299^)9, Regon 362447953 


