Egz. nr

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną
im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga

i

Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
im. gen. bryg. pil. Tadeusza Góry

w dniu

zawarte
lutego 2021 r.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz umacniania etosu
oraz upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego, działając na podstawie
Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej
z
organizacjami
pozarządowymi
/
innymi
partnerami
społecznymi
(Dz.Urz.MON.2020.194)

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, reprezentowana przez Dowódcę Brygady
gen. bryg. Michała ROHDE
oraz

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wpisany do
KRS: 0000047114 reprezentowany przez Prezesa mgr. Józefa MOKIJEWSKIEGO,

zawierają porozumienie następującej treści:

§1
Jednostka Wojskowa - 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana w Lublinie,
zwana dalej „Jednostką Wojskową” oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, będą
współpracować ze sobą w celu:
1) Kultywowania i upowszechniania tradycji i historii Wojska Polskiego;

2) Kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji
Sił Zbrojnych RP;
3) Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

4) Promocji nowych form służby wojskowej.
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§2.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających
do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1) Popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza
Wojska Polskiego wśród społeczności województwa lubelskiego;

2) Organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych oraz
uroczystości patriotycznych i rocznicowych;

3) Rozpowszechnianie tradycji oręża Wojska Polskiego w środowisku
Jednostki Wojskowej w szczególności poprzez:
-

udział przedstawicieli Stowarzyszenia w organizowanych przez
Jednostkę Wojskową zajęciach z Kształcenia Obywatelskiego;

- organizowanie wspólnie z klubem Jednostki Wojskowej
konkursów wiedzy dla żołnierzy i pracowników wojska;

§3
Jednostka Wojskowa udzieli Stowarzyszeniu, w miarę posiadanych
możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych w dziedzinie obronności
państwa, w szczególności poprzez:
1) Zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć
Stowarzyszenia na podstawie rocznych planów współpracy i umów
cywilnoprawnych;
2) Bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w Klubie Jednostki Wojskowej
na comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia w celu prowadzenia
działalności statutowej.
3) Organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych oraz
uroczystości patriotycznych i rocznicowych;
4) Udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne RP i służbę wojskową;
5) Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami
przyjętymi dla organizacji pozarządowych.

§4

Stowarzyszenie będzie przesyłała do dnia 10 września każdego roku do
Dowódcy Jednostki Wojskowej propozycje do planu współpracy (Załącznik nr 2 do
Decyzji nr 168/MON) Jednostki Wojskowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
§5
Stowarzyszenie będzie przekazywać do dnia 10 stycznia każdego roku
Dowódcy Jednostki informację o realizacji porozumienia (Załącznik nr 1 do Decyzji
nr 168/MON) za rok poprzedni w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników
współpracy oraz przesłania przez Dowódcę Brygady stosownej informacji w tej
sprawie do właściwego przełożonego, w terminie do 31 stycznia.
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§6
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach
i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§7

Porozumienie
Jednostki Wojskowej.

nie

powoduje

dodatkowych

wydatków

z

budżetu

§8
Dowódca Jednostki Wojskowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego
porozumienia.
§9
Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe, mogące wyniknąć w związku
z wykonywaniem postanowień porozumienia, strony będą rozstrzygały w drodze
negocjacji, dążąc do ich polubownego załatwienia i zakończenia, a w przypadku
braku porozumienia, Strony poddadzą kwestie sporne rozpatrzeniu przez sąd
właściwy miejscowości dla Jednostki Wojskowej.

§10
Porozumienie zostaje zawarte na okres nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością jego
rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Dowódca Brygady zastrzega sobie również prawo rozwiązania
porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie lub wystąpienia
okoliczności,
o których mowa w § 15 ust. 2 Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Porozumienie nie realizowane przez okres trzech następujących po sobie lat
lub realizowane niezgodnie z wytycznymi, o których mowa \n § 7, Decyzji
Nr 168/MON podlega rozwiązaniu przez Dowódcę Brygady z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§11

1) W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają
postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) oraz Decyzji
Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami.
2) W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach
nieuregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej
lub znowelizowanej Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
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§12
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§14
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 - 19 BZ
Egz. nr 2 - Lubelski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
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