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POROZUMIENIE
O WSPOLPRACY
zawartewe Wrocfawiu
w dniu1S.11
,ZAfi r,
pomigdzy:
MI..|ZEUM
KARKONOSKIilI
W JELEME^'GORZE
reprezentowanym
przez:
DyrektoraGabrietgZAWltE
a
DOWODCA
3 BRycADy RADTOTECHNTCZNEJ
gen. bryg. MarkiemSOBTECHOWSKIM
Maj4c na uwadze potrzebq wsp6lpracy w zakresie popularyzacji
oraz
podtrzymywania
wiedzyna temat historiii tradycjiorg2a polskiegowr$r6dzolnierzyi
spofrecznogci
lokalnej,dzialajqcw oparciuo tre56pkt.12 DecyzjiNr 1g7lMoNMinistra
obrony Narodowejz dnia 09 czenrca2009 roku w sprawieokre$leniazasad
i trybu
wspolpracyresortuobronynarodowej
z organizacjami
pozarzqdowymi
(Dz. lJz. MoN
Nr 12,poz.131),
w/wstronyzawieraiqporozumienie
o nastqpuiqceitresci:
1' Pzedmiotemwsp6lpracyjest objgciepatronatupzez 3 BrygadqRadiotechnicznq
nad Wystawq Spzqtu Radiolokacyjnegooraz nad dzialalno$ciqSkansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego, bgdqcego OddziatennMuzeum Karkonoskiego
w JeleniejG6ze, a tak2e objgciewsparciemw zakresieedukacjii wychowania
patriotycznego
z:olnie?y3 BrygadyRadiotechnicznej
przezMuzeumKarkonoskie
w JeleniejG6rze.
2. Celemwsp6lprar:y
jest popularyzacja
orazpodtrzymyruanie
wiedzynt. historiiOrgaa
Polskiegow szc;zeg6lnoSci
historiiWojsk Radiotechnicznych
wSr6dspobczno6ci
lokalnejoraz os6b odwiedzajqcych
Karkonoszei KotlinqJeleniog6rskq,
poprzez
organizowanierr,rystawi imprez o charakterze patriotycznymw Skansenie
- OddzialeMuzeumKarkonoskiego
Uzbrojenia
WojskaPolskiego
w JeleniejG6rze,
jak rowniezpoprzezpromocjqobronno$cii ksztaftowanie
prestizuslu2bywojskowej
przezMuzeumKarkonoskie
w JeleniejG6rze.
3. MuzeumKarkonoskie
w JeleniejG6rzezabowiqzuje
sip do:

a) wsparcia w zakresie edukacji arez wychowania patriotycznego
zolnierzy
3 Brygadylladiotechnicznej
poprzezbezplatneprowadzenie
lekcjimuzealnych
i prelekcji,promocjiobronnoSci,ksztaftowania
presti2usfu2bywojskowejoraz
pozytywnego
wizerunku
w codziennej
dzialalnosci
Muzeum;
b) bezplatnego udostgpniania do zwiedzania dla 2ornie.'y g
Brygady
.
Radiotechnircznej
swoichzbior6ww Muzeumiw jego oddziarach.
4' 3 BrygadaRadiotechniczna
we Wroclawiuzobowiqzujesig do objgciapatronatunad
WystawqSpzqrtuRadiolokacyjnego
oraz nad dzialalno$ciq
SkansenuUzbrojenia
-oddzialu
WojskaPolskiego
MuzeumKarkonoskiego
w JeleniejG6ze w zakresie:
pomocy
a)
w uzupelnianiu
zbior6wpoprzezbezptatneudostgpnianie
- w miarg
posiadanych mozliwosci - sprzEtu, na podstawie
odrgbnych umow
pozyskany
cSnruilnoprawrych.
w ten spos6b sprzgt bgdzie wykozystywany
utyl4czniedo celow zwiqzanychz dzia*alno*ciq
statutowqskansenuuzbrojenia
wojska PolslkiegooddziafuMuzeumKarkonoskiego
w JeleniejG6rze.Muzeum
ponosi6bqd:ziewydatkiniezbqdnedo funkcionowania
udostqpnionego
mienia.
Wszefkiezawinionestraty zaistniaftew mieniu w udostgpnionym,
Muzeum
pokrywad
bqdziez wlasnych6rodk6w;
b) pomocy meirytorycznej,technicznej i fizycznel w utrzymaniu
eksponatow
prezentowanych
na wystawachplenerowych
w nale2ytymstanietechnicznymprzy zapewnilonych
p%ezMuzeumrnrateriaftach
i frodkach, koniecznychdo ich
konsenracji;
c) taapieraniaDyrekcjiMuzeumw staraniacho pozyskaniefunduszy jego
na
dziatalnos6
z instytucji
centrarnych
i samozqdowych;
d) pomocyprzy organizowaniu
wystaworaz r62negorodzajuimprezo charakterze
patriotycznyrnr,
popuraryzuiqcychtradycje orq2a porskiego i promuiqcych
nowoczesnywizerunekVUojska
Polskiegow$r6dspolecznoscilokalnejorazosob
odwiedzajqcyrch
Karkonoszei KotlingJeleniog6rskq;
e) pomocymerytorycznej
podczasprzygotow;nivania
druk6w,katalogowi innych
materiabwpopularno- naukowychdotyczqcycheksponat6wradiotechnicznych
znajduiqcych
siEw zbiorachskansenuuzbrojenia
wojskapolskiego.
5. Muzeum Karkonoskiew Jefeniej G6rze za zgodq Dowddcy
3 Brygady
Radiotechnicznej,moze nieodplatnieumie6ci6 naa,l/e i znak
3 Brygady
Radiotechnicznej
we Wroclawiu,w widocznymmiejscuna budynkuMuzeumoraz
na drukachreklarnovqrch
i katalogach
muzealnych,
w celuokreslonym
przedmiotem
1

niniejszego
Porozumienia.
6. Wszelkie $pory mogEce wyniknqdw ariqzku z wykonywaniempostanowieri
niniejszegoPorozumienia,$trony bgdq rozstrzyga{yw drodze negoc,iacji,dq1qc
do ich polubownego
zakoriczenia.
We wszystkichsprawach,w kt6rychpofubowne
zakoriczeniesporu nie bgdzie mo2liwedo osiqgnigcia,Strony poddadzqsp6r
.
rozstrzygniqciu
przezSqd Rejonovry
w JeleniejG6ae.
7- StronyPorozunnienia
nie ponoszqwobecsiebieodpowiedzialnosci
cywilneji innejza
zdarzenia, kt6re wystqpiq podczas lub w wtiqzku z realizacjq niniejszego
Porozumienia,
z zastrzezeniem
pkt4 ppkt1) ostatniezdanie.
8. Porozumienie
zostajezawartena cza$nieokre6lony,
jego rozwiqzania
z mozliwo6ciq
paez kazdqze $tron,za trzymiesipcznym
okresernwypowiedzenia,
ze skutkiemna
koniec miesiqcakalendazowegolub w trybie natychmiastowym
- w pzypadku
ra2qcegonaruszenia
Porozumien
ia.
I' Wszelkiezmianry
niniejszego
Porozumienia
rarymagajq
formypisemnejpod rygorem
niewa2no6ci,
w drodzeaneksu.
10-Porozumienie
z:ostalosporz4dzone
w dw6chjednobrzmi4cych
egzemplaaach,
po
jednymdla kazclejze stron.
11.Niniejsze
Porozumienie
wchodziw zyciez dniempodpisania.
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