
POROZUMIBNIE O WSPOTPNACY
zawarte we Wroclawiu w dni ".07.2011 r.

pomiqdzy:

DOW6DC4 3. BRycADy RADTOTECHNTCZNEJ

gen. bryg. Markiem SOBIECHOWSKIM

oraz

STOWARZYSZENIEM INICJATYWA IIISTORYCZI.{A

reprezentowanym przez:

Prezesa pana dr. Wojciecha MYSLECKIEGO

W SPRAWIE WSPOLPRACY NA R.ZECZ OBRONNOSCT PANSTWA.

l) Dziatajqc w oparciu o hesi decyzli Nr 187/MoN Ministra obrony lrl,arodowej
z dnia 09 czerwca 2009 t. w sprawie okreslenia zasad i trybu wsp6lpracy resorrfu obrony
narodowej z organizacjani pozarz4dowymi (Dz. rJrz. MoN rc 72, poz. r3r), mai4c na
uwadze potrzebq wsp6lnego dzialania na rzecz obronnosci pafrstwa, strony niniejszego
Porozumienia zctbowiq44 siq do wsp6lpracy.

2) celem w/w wsp6lptacy jest wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania tradycji
i historii orq2apolskiego.

3) 3' Brygada Radi<ltecltniczna zobowirytje siq w miarq posiadanych rnozliwo6ci do:
a) dostarczani a mateiaNow promui qcych sily zbrojnei S ily powietrzne;

b) umozliwieniia wstqpu zainteresowanym na teren jednostek wojskowych podleglych
3.Brygadzie Radiotechnicznej w ramach dni otwartych koszar;

c) pomocy pflzy organizowaniu imprez plenerowych o charukterze patnotycznym
z wykorzystaniem mNodzie?y Studia Piosenki i Recytacj i dziaNqqcego w Klubie
3. Brygady Itadiotechn icznej.

4) Stowarzyszenie Inicj atywa Historyczn a zobowiryuje siE do :
a) utrzymywaniawiEzi zDow6dztwem 3. Brygady Radiotechn icznei;
b) pielqgnowania tradycji patiotycznvch, historycznych, a w szczeg6lnosci tradycji

ore<za polskiego;

c) podejmowania inicjatyw integrui4cych srodowiska cywilne i wojskowe.
5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanio mEq_

postanowienia d<tcyzji Nr 187/MoN Minisha obrony Narodowej z dnja 09 cTsyvyss
2009 r' w sprawie okreslenia zasad' i trybu wsp6lpracy resortu obrony narodowej



6)

z or ganizacj an:ti pozaru4dowymi (Dz.
Porozumienie niniejsze nie poci4ga
narodowej.

Urz. MON nr l2,poz.l31).

za sobqzobowiqzair finansowych dla resortu obrony

INICJA H

7) Porozumienier zostaj e zawarte na czasnieokreslon y, z moiliwosci4jego rczwiqzaniaprzez
ku2dq ze str<ln za ttzymiesiqcznym okresem wypowieilz enia, ze skutkiem na koniec
miesiqca kalendarzowego.

8) wszelkie spoly mogQce wynikai pomiEdzy stronami niniojszego porozumienia w zwiqzku
z jego tealizacjq, strony bertqrozstrzygad w drodzenegocjacji, dqzqcdo ich polubownego
zakortczenia.

9) wszelkie zm'any i uzupelnienia niniejszego porozumienia wymagajqfo.-y pisemnej,
w drodze aneksu, pod rygorem niewazno6ci.

l0) Porozumienie sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych ggzempraruach, po jednym dla
ka2dej ze stron.

l1) Porozumienie niniej szewchodziw hycie z dniempodpisania i obowiqzuje do odwolania.
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