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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 5701 WĘDRZYN
a
LUBUSKĄ FABRYKĄ MŁODYCH
SPOŁECZNIKÓW

zawarte w Wędrzynie
w dniu

Egz. n r .

Mając na względzie współpracę na rzecz obronności państwa i wychowania
patriotycznego młodzieży, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania
pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz
wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem
umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, działając
na podstawie decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca
2009r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi ( Dz. Urz. MON
2009.12.131 ) oraz decyzji nr 396/M ON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia
2013 roku zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
(Dz. Urz. MON poz. 347) oraz decyzją nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami
mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych ( Dz. Urz. MON 2011.13.185 )
Jednostka Wojskowa 5701 w Wędrzynie, reprezentowana przez Dowódcę Jednostki
ppłk Sławomira LEWICKIEGO
oraz
Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników”, reprezentowane przez
Prezesa Patryka LEW ICKIEGO i Sekretarza Martynę LESZCZYŁOW SKĄ

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.
Jednostka Wojskowa nr

5701

oraz Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka

Młodych Społeczników" będą współpracować ze sobą w następujących celach:
1) upowszechniania patriotycznych tradycji
i historii oręża
polskiego,
w szczególności kultywowania i upamiętniania tradycji jednostek historycznych
i obecnie funkcjonujących na terenie Garnizonu Wędrzyn;
2) upowszechniania wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat Sił Zbrojnych
oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
3) popularyzowania oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej
5701;
4) propagowania patriotycznej i obronnej edukacji oraz kształtowania
pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych;
5) pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
6) promowania zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP oraz
ochotniczej służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
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7) przygotowywania obchodów rocznic historyczno - wojskowych oraz wspólny
udział w tych uroczystościach;
8) propagowania wśród społeczności lokalnej zdrowego stylu życia ( sport,
rekreacja);
9) propagowania w społeczności lokalnej wiedzy na temat polskiej kultury
i tradycji wojskowych.
§2.
Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników” zobowiązuje się do
podejmowania działań
a w szczególności do:

zmierzających

do

realizacji

niniejszego

porozumienia,

1) kształtowania patriotycznych i pro obronnych postaw społeczności lokalnej;
2) kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego;
3) upowszechniania wiedzy
Rzeczypospolitej Polskiej;

na

temat

Sił

Zbrojnych

oraz

obronności

4) popularyzacji i eksponowania współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej
5701 w środowisku lokalnym;
5) zapraszania przedstawicieli Jednostki Wojskowej 5701 do udziału w ważnych
wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
„Lubuska Fabryka Młodych Społeczników”;
6) udziału

przedstawicieli

Społeczników” w

Stowarzyszenia

przygotowaniach

„Lubuska

obchodów

i

Fabryka

Młodych

uroczystości

Jednostki

Wojskowej 5701 oraz innych o charakterze patriotyczno - rocznicowym;
7) organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo rekreacyjnych;
8) organizowania i przeprowadzania konkursów o tematyce wojskowej.
§3.
1. Jednostka Wojskowa 5701 udzieli Stowarzyszeniu „Lubuska Fabryka Młodych
Społeczników”,
w
miarę
posiadanych
możliwości,
pomocy
w realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez:
1)

udzielanie merytoryczno - organizacyjnej
wynikających z rocznego „Planu współpracy

2)

zapraszanie

przedstawicieli

Społeczników”

do

udziału

Stowarzyszenia
w

ważnych

pomocy

w

„Lubuska

realizacji

Fabryka

wydarzeniach

zadań

Młodych

rocznicowo

-

historycznych oraz szkoleniowo - wychowawczych;
3)

udział przedstawicieli Jednostki Wojskowej 5701 w ważnych uroczystościach
organizowanych
Społeczników”;

4)

przez

Stowarzyszenie

„Lubuska

Fabryka

Młodych

organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo rekreacyjnych;
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5)

zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć
Stowarzyszenia „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników” na podstawie
rocznego „Planu współpracy

2. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia „Lubuska
Fabryka
z Dowódcą

Młodych

Społeczników”,

uzgodnionych

Jednostki Wojskowej 5701 i za jego zgodą, na zasadach określonych

w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§4.
W zajem ne
Społeczników”

i

przedsięwzięcia
Jednostka

Stowarzyszenie

Wojskowa

5701

„Lubuska

będą

Fabryka

wykonywać

z

Młodych
należytą

starannością, wiedzą fachową i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
§5.
1.

Strony ustalają, że do dnia 10 września każdego roku będą uzgadniać plan
współpracy na następny rok kalendarzowy.

2.

Propozycje do planu, o którym mowa w ust. 1 muszą być wstępnie uzgodnione
przez Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników” z upoważnioną
przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 5701 komórką organizacyjną w terminie do

dnia 25 sierpnia każdego roku.
3. Przedstawicielami wyznaczonymi do

realizacji zadań

w

zakresie

objętym

niniejszym porozumieniem są:
- ze strony Jednostki Wojskowej 5701 w Wędrzynie:
kierownik sekcji wychowawczej mgr Wiesław PALCZAK
- ze strony Stowarzyszenia „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników”:
Prezes Stowarzyszenia

Patryk LEWICKI oraz Sekretarz Stowarzyszenia

Martyna LESZCZYŁOWSKA.
§6.
Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników” zobowiązuje się do
przekazywania do dnia 31 stycznia każdego roku do Jednostki Wojskowej 5701
informacji o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia
oceny
przebiegu
i wyników współpracy z
resortem
obrony
narodowej.

§7.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach
i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§8.
Porozumienie nie powoduje wydatków z budżetu Jednostki Wojskowej 5701
i resortu obrony narodowej.
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§9.

Dowódca Jednostki Wojskowej 5701 nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego
porozumienia.

§ 10.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień
porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego zakończenia.
2. W e wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie
możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą rozpatrzeniu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Jednostki Wojskowej 5701.

§ 11.
1. Porozumienie

zostaje

zawarte

na

czas

nieokreślony

z

możliwością jego

rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Jednostka Wojskowa 5701 zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia
w

trybie

natychmiastowym,

bez

zachowania

okresu

wypowiedzenia,

w razie naruszenia warunków porozumienia przez Stowarzyszenie „Lubuska Fabryka
Młodych Społeczników” lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1
zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji nr 187/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami społecznymi ( Dz. Urz. MON 2009.12.131 )

oraz decyzji nr 146/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011 zmieniającej decyzje w sprawie
wprowadzenia

zasad

współpracy

resortu

obrony

narodowej

z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi ( Dz. Urz. MON
2011.9.121 )

§ 12.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy
pisemnej
pod
rygorem
nieważności.

§ 13.
1. W

sprawach

nie

uregulowanych

w

porozumieniu

mają

zastosowanie

postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz.
93, z późn. zm.) oraz decyzji o której mowa w § 11 ust. 2.
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2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie
uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub
znowelizowanej
z organizacjami

decyzji

Ministra

pozarządowymi

Obrony
i

Narodowej
innymi

w

sprawie

partnerami

współpracy
społecznymi.

§ 14.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
JW 5701, jeden dla Stowarzyszenia „Lubuska Fabryka Młodych Społeczników”.

§ 15.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dowódca
Jednostki Wmsko\
D0VTjms

Prezes
Stowarzyszenia „Lubuska Fabryka
Młodych Społeczników”

5701
NR 5701
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