
Egz. nr 1
POROZUMIENIE O WSPOLPRACY

zawarte we Wrocfawiu w dniu 1S.11 ,ZAfi r,
pomigdzy:

MI..|ZEUM KARKONOSKIilI W JELEME^' GORZE
reprezentowanym przez :

Dyrektora Gabrietg ZAWltE

a
DOWODCA 3 BRycADy RADTOTECHNTCZNEJ

gen. bryg. Markiem SOBTECHOWSKIM

Maj4c na uwadze potrzebq wsp6lpracy w zakresie popularyzacji oraz
podtrzymywania wiedzy na temat historii i tradycji org2a polskiego wr$r6d zolnierzy i
spofrecznogci lokalnej, dzialajqc w oparciu o tre56 pkt. 12 Decyzji Nr 1g7lMoN Ministra
obrony Narodowej z dnia 09 czenrca 2009 roku w sprawie okre$lenia zasad i trybu
wspolpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarzqdowymi (Dz. lJz. MoN
Nr 12, poz.131), w/w strony zawieraiq porozumienie o nastqpuiqceitresci:

1' Pzedmiotem wsp6lpracy jest objgcie patronatu pzez 3 Brygadq Radiotechnicznq
nad Wystawq Spzqtu Radiolokacyjnego oraz nad dzialalno$ciq Skansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego, bgdqcego Oddziatenn Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej G6ze, a tak2e objgcie wsparciem w zakresie edukacji i wychowania
patriotycznego z:olnie?y 3 Brygady Radiotechnicznej przez Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej G6rze.

2. Celem wsp6lprar:y jest popularyzacja oraz podtrzymyruanie wiedzy nt. historii Orgaa
Polskiego w szc;zeg6lnoSci historii Wojsk Radiotechnicznych wSr6d spobczno6ci
lokalnej oraz os6b odwiedzajqcych Karkonosze i Kotlinq Jeleniog6rskq, poprzez
organizowanie rr,rystaw i imprez o charakterze patriotycznym w Skansenie
Uzbrojenia Wojska Polskiego - Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej G6rze,
jak rowniezpoprzez promocjq obronno$ci i ksztaftowanie prestizu slu2by wojskowej
przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G6rze.

3. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G6rze zabowiqzuje sip do:



a) wsparcia w zakresie edukacji arez wychowania patriotycznego zolnierzy
3 Brygady lladiotechnicznej poprzez bezplatne prowadzenie lekcji muzealnych
i prelekcji, promocji obronnoSci, ksztaftowania presti2u sfu2by wojskowej oraz
pozytywnego wizerunku w codziennej dzialalnosci Muzeum;

b) bezplatnego udostgpniania do zwiedzania dla 2ornie.'y g Brygady
. Radiotechnircznej swoich zbior6w w Muzeum iw jego oddziarach.
4' 3 Brygada Radiotechniczna we Wroclawiu zobowiqzuje sig do objgcia patronatu nad

Wystawq Spzqrtu Radiolokacyjnego oraz nad dzialalno$ciq Skansenu Uzbrojenia
Wojska Polskiego -oddzialu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej G6ze w zakresie:
a) pomocy w uzupelnianiu zbior6w poprzez bezptatne udostgpnianie - w miarg

posiadanych mozliwosci - sprzEtu, na podstawie odrgbnych umow
cSnruilnoprawrych. pozyskany w ten spos6b sprzgt bgdzie wykozystywany
utyl4cznie do celow zwiqzanych z dzia*alno*ciq statutowq skansenu uzbrojenia
wojska Polslkiego- oddziafu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej G6rze. Muzeum
ponosi6 bqd:zie wydatki niezbqdne do funkcionowania udostqpnionego mienia.
Wszefkie zawinione straty zaistniafte w mieniu w udostgpnionym, Muzeum
pokrywad bqdzie z wlasnych 6rodk6w;

b) pomocy meirytorycznej, technicznej i fizycznel w utrzymaniu eksponatow
prezentowanych na wystawach plenerowych w nale2ytym stanie technicznym-
przy zapewnilonych p%ez Muzeum rnrateriaftach i frodkach, koniecznych do ich
konsenracji;

c) taapierania Dyrekcji Muzeum w staraniach o pozyskanie funduszy na jego
dziatalnos6 z instytucji centrarnych i samozqdowych;

d) pomocy przy organizowaniu wystaw oraz r62nego rodzaju imprez o charakterze
patriotycznyrnr, popuraryzuiqcych tradycje orq2a porskiego i promuiqcych
nowoczesny wizerunek VUojska Polskiego w$r6d spolecznosci lokalnej oraz osob
odwiedzajqcyrch Karkonosze i Kotling Jeleniog6rskq;

e) pomocy merytorycznej podczas przygotow;nivania druk6w, katalogow i innych
materiabw popularno - naukowych dotyczqcych eksponat6w radiotechnicznych
znajduiqcych siE w zbiorach skansenu uzbrojenia wojska polskiego.

5. Muzeum Karkonoskie w Jefeniej G6rze za zgodq Dowddcy 3 Brygady
Radiotechnicznej, moze nieodplatnie umie6ci6 naa,l/e i znak 3 Brygady
Radiotechnicznej we Wroclawiu, w widocznym miejscu na budynku Muzeum oraz
na drukach reklarnovqrch i katalogach muzealnych, w celu okreslonym przedmiotem
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niniejszego Porozumienia.

6. Wszelkie $pory mogEce wyniknqd w ariqzku z wykonywaniem postanowieri
niniejszego Porozumienia, $trony bgdq rozstrzyga{y w drodze negoc,iacji, dq1qc
do ich polubownego zakoriczenia. We wszystkich sprawach, w kt6rych pofubowne
zakoriczenie sporu nie bgdzie mo2liwe do osiqgnigcia, Strony poddadzq sp6r

. rozstrzygniqciu przez Sqd Rejonovry w Jeleniej G6ae.
7 - Strony Porozunnienia nie ponoszq wobec siebie odpowiedzialnosci cywilnej i innej za

zdarzenia, kt6re wystqpiq podczas lub w wtiqzku z realizacjq niniejszego
Porozumienia, z zastrzezeniem pkt 4 ppkt 1) ostatnie zdanie.

8. Porozumienie zostaje zawarte na cza$ nieokre6lony, z mozliwo6ciq jego rozwiqzania
paez kazdq ze $tron, za trzymiesipcznym okresern wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiqca kalendazowego lub w trybie natychmiastowym - w pzypadku
ra2qcego naruszenia Porozumien ia.

I' Wszelkie zmianry niniejszego Porozumienia rarymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewa2no6ci, w drodze aneksu.

10-Porozumienie z:ostalo sporz4dzone w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaaach, po
jednym dla kazclej ze stron.

11. Niniejsze Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
iIIUZEUIUI KAR KONOS KI EGO

Gabriela ZAWilLA

3 BRYGADY BADIOTECHNICZNEJ

gen. bryg. Matek SOBIECHOWSKI
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