UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w dniu ______ grudnia 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Federacją Stowarzyszeń
Służb Mundurowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 32 lok. 35, 00-864
Warszawa, NIP 113-282-61-05, REGON 142288471, KRS 0000342738, zwana dalej
„FSSM RP”, reprezentowaną przez Prezydenta - Zdzisława Czarneckiego,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w Warszawie, przy …….…………. Warszawa, NIP ………... REGON ……………..., KRS
………………... , zwane dalej …………………………………………………………………………………………………..
Biorąc pod uwagę fakt, że FSSM RP i Stowarzyszenie łączą wspólne cele, takie jak:
1) wspieranie organizacji działających w środowiskach mundurowych,
2) popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa
i porządku publicznego,
3) podejmowanie działań w interesie środowisk mundurowych, w szczególności w
zakresie:
a) uprawnień emerytalno-rentowych,
b) opieki socjalnej i zdrowotnej,
c) utrzymania godnego statusu społecznego żołnierzy i funkcjonariuszy,
a także uznając potrzebę efektywnego wspierania inicjatyw realizowanych przez
Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przez inne organizacje pozarządowe,
strony zawierają umowę o współpracy o następującej treści:
§1
Strony umowy deklarują, na miarę swoich możliwości, wsparcie realizacji celów poprzez:
1) podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-prawnych w zakresie
integracji środowisk mundurowych (czynnych oraz emerytów i rencistów),
2) organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań poświęconych poszerzeniu wiedzy i
kształceniu umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego,
3) działania na rzecz obrony praw emerytalno-rentowych oraz spraw socjalno-bytowych,
4) aktywne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, zjazdach, uroczystościach i
manifestacjach organizowanych przez organizacje współpracujące ze stronami
niniejszej umowy.
§2
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. Strony ustalają możliwość uszczegółowienia umowy poprzez zawarcie odrębnej umowy
przy realizacji określonych zadań.
§3
1. Do kontaktowania się, ze strony FSSM RP, wskazany(a) został(a)
___________________, nr tel.:__________________, adres e-mail
________________________.
2. Do kontaktowania się ze strony Stowarzyszenia wskazany(a) został(a)
_____________________________, nr tel.:__________________, adres e-mail
________________________.
§4

Umowa ma charakter dobrowolny i nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych.
§5

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia, bez konsekwencji
prawnych, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca; wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej.

3. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą na drodze
polubownej.
§6
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

_____________________
FSSM RP

____________________
Stowarzyszenie

