Egz. nr 1

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy
DOWÓDZTWEM WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
i
ŚWIATOWYM ZWIĄZKIEM ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
zawarte w Warszawie w dniu 6 marca 2018 r.

Mając na względzie potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa
ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych
tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego z weteranami Armii
Krajowej, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej reprezentowane przez
gen. bryg. Wiesława KUKUŁĘ i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z
siedzibą
w Warszawie – wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113420 –
reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego prof. dr. hab. Leszka
ŻUKOWSKIEGO, zawierają porozumienie następującej treści:

§1
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, zwane dalej „Dowództwem WOT” oraz
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, zwany dalej „Związkiem”, będą
współpracować ze sobą w celu:
1) pogłębiania więzi oraz wzmacniania solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami
Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej;
2) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego;
3) umacniania prestiżu służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej
i pozytywnego stosunku społeczeństwa do wypełniania przez obywateli zadań
obronnych;
4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii
Krajowej;
5) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.
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§2
Związek zobowiązuje się do:
1) merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT w obszarze kształcenia
obywatelskiego, w szczególności zajęć z zakresu wychowania patriotycznego
i historycznego – poprzez delegowanych członków Związku do udziału w
szkoleniu WOT na wzajemnie uzgodnionych warunkach, jak również poprzez
dostarczanie materiałów szkoleniowych na temat historii Armii Krajowej
i Polskiego Państwa Podziemnego;
2) doradztwa w zakresie doboru patronów historycznych jednostek podległych
Dowódcy WOT oraz przygotowania żołnierzy do godnego przyjęcia wskazanych
im do dziedziczenia tradycji;
3) wspierania kustoszy sal tradycji jednostek podległych Dowódcy WOT – przez
wskazanie materiałów historycznych i eksponatów muzealnych związanych
tematycznie z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym możliwych do
pozyskania oraz merytoryczny nadzór nad przygotowaniem działów tych sal
poświęconych dziedziczonym tradycjom;
4) merytorycznego wsparcia Dowództwa WOT oraz jednostek podległych w procesie
przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć ukierunkowanych na kształtowanie
postaw patriotycznych – realizowanych w ramach współpracy ze szkołami oraz
organizacjami proobronnymi;
5) kierowania (w miarę możliwości) swoich przedstawicieli do udziału w przysięgach
wojskowych oraz uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanym
w jednostkach podległych Dowódcy WOT.

§3
Dowództwo WOT będzie udzielało Związkowi, w miarę posiadanych możliwości
pomocy w realizacji jego celów statutowych związanych z działaniami na rzecz
obronności państwa, w szczególności poprzez:
1) wsparcie logistyczne inicjatyw Związku na podstawie rocznego planu współpracy
oraz
umów
cywilno-prawnych
określających
warunki
udostępniania
nieruchomości, ich części oraz sprzętu wojskowego oraz pojazdów;
2) umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek
przedsięwzięciach i uroczystościach, uzgodnionych wcześniej z Dowódcą WOT
(lub Dowódcami BOT);
3) zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym asysty honorowej podczas
pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej oraz uroczystości organizowanych przez
Związek – na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w resorcie
obrony narodowej.
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§4
1. Związek będzie przysyłał do dnia 10 września każdego roku, do Dowódcy WOT,
propozycje przedsięwzięć do planu współpracy Dowództwa WOT z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na kolejny rok kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ustępie 1 muszą być wstępnie
uzgodnione przez Związek z Oddziałem Współpracy Cywilno-Wojskowej
Dowództwa WOT.
3. Związek zobowiązuje się do składania Dowódcy WOT do dnia 15 stycznia
każdego roku trwania współpracy informacji o realizacji zapisów porozumienia w
roku poprzednim, w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy
– zgodnie z wymogami Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
(Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, ze zm.).
4. Do koordynacji współpracy i realizacji niniejszego porozumienia wyznacza się
następujące osoby:
- ze strony Dowództwa WOT – Szefa Oddziału Współpracy Cywilno – Wojskowej;
- ze strony Związku – upoważnionego wiceprezesa Zarządu Głównego Związku.

§5
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach
i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§6
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony
narodowej.

§7
Dowódca
WOT
nie
ponosi
odpowiedzialności
cywilnej
i
innej
za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego
porozumienia.
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§8
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień
porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie
możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy
dla siedziby Dowództwa WOT.

§9
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. Dowódca WOT zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia
porozumienia
przez
Związek
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
2009 w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 131, ze zm.).
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.
459, ze zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 9 ust. 2.
2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 9 ust. 2, w sprawach
nie uregulowanych 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
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W imieniu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej:

W imieniu Dowództwa Wojsk
Obrony Terytorialnej:

Prezes Zarządu Głównego

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

prof. dr hab. Leszek ŻUKOWSKI

gen. bryg. Wiesław KUKUŁA

Uzgodniono pod względem prawnym
………………………………….

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
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Egz. nr 2 Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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