
POROZUMIENIE   

w sprawie objęcia Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” 

patronatem 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

zawarte w Szczytnie dnia 25listopada  2013 r. 

 

 

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol) reprezentowana przez Komendanta-Rektora 

insp. dr Piotra Bogdalskiego i Stowarzyszenie ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” 

(Stowarzyszenie) reprezentowane przez Henryka Komorowskiego nawiązują niniejszym 

Porozumieniem współpracę w zakresie realizacji zadań statutowych WSPol jako uczelni  

i zadań statutowych Stowarzyszenia w zakresie procesu edukacji członków Stowarzyszenia. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie obejmuje patronatem zakres przedsięwzięć określonych w 

Porozumieniu.   

 

§ 1.  

1. Współpraca nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych, natomiast jej 

realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może pociągać takie 

zobowiązania. 

2. Patronat WSPol obejmuje w szczególności:  

1) udzielenie wsparcia w zakresie działań Stowarzyszenia prowadzących do 

zainteresowania i poszerzania wiedzy członków Stowarzyszenia z zakresu prawa, 

administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego;  

2) podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjno-sportowych na 

zasadach określonych odrębnie dla tych przedsięwzięć; 

3) udostępnienie pomieszczeń dydaktycznych dla realizacji celów statutowych   

Stowarzyszenia objętych Porozumieniem na zasadach określonych w aktach 

wewnętrznych Komendanta-Rektora; 

4) udostępnienie obiektów sportowych, w tym basenu, dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia objętych Porozumieniem na zasadach określonych w 

aktach wewnętrznych Komendanta-Rektora; 

5) umożliwienie uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w przedsięwzięciach  

o charakterze naukowo-dydaktycznym organizowanych przez WSPol  na zasadach 

dotyczących danego przedsięwzięcia. 

 



3. Zadania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane poprzez: 

1) prowadzenie przy udziale kadry WSPol spotkań tematycznych; 

2) udział członków Stowarzyszenia w wybranych zajęciach o charakterze 

otwartym ogłoszonych i prowadzonych przez WSPol;  

3) udostępnienie Stowarzyszeniu obiektów WSPol;   

4) umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania z Biblioteki WSPol na 

zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki; 

5) udział członków Stowarzyszenia w sesjach naukowo-dydaktycznych, 

konferencjach, sympozjach wybranych przez Wyższą Szkołę Policji w 

Szczytnie; 

6) wspólne działania informacyjne i promocyjne. 

 

§ 2. 

W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy 

będą odpowiedzialni za koordynację współpracy: 

1) z ramienia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Arleta Stefanowicz – kierownik 

Rektoratu, nr tel. 604490349, e-mail: rektorat@wspol.edu.pl ;  

2) z ramienia Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” – Henryk 

Sadowski – wiceprezes zarządu, nr tel. 532483563, e-mail: sutwszczytno@o2.pl . 

 

 

§ 3.  

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia mogą być wprowadzone w formie pisemnej  

po uzgodnieniach obu Stron. 

§ 4.  

1. Każdej ze Stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Złożone na piśmie wypowiedzenie jest skuteczne z końcem semestru, w którym 

nastąpiło. 

 

§ 5. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 7. 

Wszelkie spory wynikłe z Porozumienia będą rozstrzygane polubownie. 

 

§ 8. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

       PREZES               KOMENDANT-REKTOR 

Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku      Wyższej Szkoły Policji 

    w Szczytnie”        w Szczytnie 

 

       

     Henryk Komorowski        insp. dr Piotr Bogdalski  

 

  

                     WICEPREZES 

Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku 

                      w Szczytnie” 

 

                   Henryk Sadowski 

 

 


