
Egz. nr 2
POROZUMIENIE O WSPOLPRACY

zawarte we Wroclawiu w dniu 1 5.11.2011 r.
pomigdzy:

DOWODCA 3 BRycADl' RADTOTECHNTCZNEJ
gen. bryg. Markiem SOBTECHOWSKTM

oraz

AEROKLUBEM WROCLAWSKI

reprezentowanym ptzez:
Dyrelrtora plk. dypl. rez. Stanislawa st_orwlNsKrEco

W SPRAWIIE WSPOT-PRACY NA RZECZ OBRONNOSCI PANSTWA.

1) Dziatalqc w oparciu o tresc Decyli Nr 187lMoN Ministra obrony Narodowej
z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu wspolpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pazazqdovvymi (Dz. uz. MON nr 12, poz.
131) oraz majiqc na uwadze potzebg wspolnego dzialania na rzeczobronnoSci
pa nstwa, strony n i n iejszego porozum ien ia zobo wiqzuiqs ig do wspolpracy.

2) Celem w/w wspolpracy jest wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania
tradycji ihistonii polskich sil powietrznych oraz szkolenia lotniczego.

3) 3 Brygada Rardiotechniczna zobowiqzuje sig w miarq posiadanych mozliwosci
do :

a) propagowurnia sportow lotniczych wsrod 2dnierzy, pracownikow wolska
i ich rodzin;

b) organizowania wspolnych uroczystosci i spotkan srodowiskowych;
c) udostqpniania odplatnego korzystania z posiadanych Srodkow transportu.

4) Aeroklub wroc;lawski zobowiq.zuje sig cio swiadczenia pomocy w zakresie:
a) przygotowernia mlodzie2y do sluzby wojskowej , poprzez prowadzenie

kursow spadochronowych, samolotowych i szybowcowych;
b) prowadzeniia wsrod mrodzie2y grmnazjarnej i ponadgimnazjarnej akcji

promocyjnych dotyczqcych zawodowej stuzby wojskowej poprzez
rozpowszechnianie materialow promujqcych zalety i korzysci zawodowej
sluzby wojskowej oraz prowadzenie spotkan, pogadanek oraz konkursow
na temat wiedzy lotniczej.



5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie
maiE postanowienia Decyzji Nr 187/MoN Ministra Obrony Narodowej z dnia
09 czerwca 2009 r' w sprawie okreSlenia zasad i trybu wspotpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozazqdowymi (Dz. uz. MoN nr 12, poz.
1 3 1 ) .

6) Porozumienle niniejsze nie pociqga za sob q zobowiqzan finansowych dla
resortu obrony narodowej.

7) Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony, z mozliwosciq jego
rozwiqzania przez kazdq ze stron za trzymiesig cznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego.

8) Wszelkie spory mogEce wynikac ponrigdzy stronami niniejszego porozumienia
w antiqzku z: jego realizaciq, strony bgdq rozstrzygac w drodze negocjacji,
dqZqc do ich polubownego zakonczenta.

9) Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszego Porozumienia wymagajq formy
pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem niewazno6ci.

10)Porozumieniei spozEdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemprarzach,
po jednym dlia kazdej ze stron.

11)Porozumienie niniejsze wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje
do odwolania.
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