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POROZUMIENIE O WSPOLPRACY
zawarle we Wroclawiu w dniu 06.03 .2012 r.

pomigdzy:
DOWODCA 3 BRycADy RADtOTEcHNtczNEJ

gen. bryg. Markiem SOB|ECHOWSKTM

i?

KATOLtcKtM LtcEUM OGOLNOKSZTALCACYM
im. bN. Edmunda Bojanowskiego

reprezentowanym przez:
Dyrektora ks. dr Jana ADAMAR CZUKA

W SPRAWIE WSPOT.PRACY NA RZECZ OBRONNOSCI PANSTWA.
1) Dzialaiqc w oparciu o tresc Decyzji Nr 1g7lMoN Ministra obrony Narodowej

z dnia 09 czeitwca 2009 r. w sprawie okreslenia zasad i trybu wspolpracy resortuobrony naro<,0wej z organizacjami pozarzqdowymi (Dz. rJrz. MoN nr 12, poz.
131 majqc na uwadze potrzebg wspolnego dziarania na rzecz obronnoscipahstwa, str.ny niniejszego porozumienia zobo wiqzuiqsig do wsp6lpracy.

2) celem w/w wsp6lpracy jest wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania
tradycji i historii polskich Sil powiet rznych.

3) 3 Brygada Riadiotechniczna zobowiq:ruje sig w miarg posiadanych mozliwosci
do:

a) dostarczania materiarow promuiqcych sily zbrojnei s*y powietrzne;
b) umozriwienia wstgpu zainteresowanym na teren jednostek wojskowych

podlegtycl'r 3' Brygadzie Radiotechrnicznej w ramach dni otwartych koszar;
c) przeprowadzania spotkafi, pogadanek oraz konkurs6w na temat wiedzy

lotniczej.

4) Katolickie Lic,sLlrn og6rnoksztarcEce w Henrykowie zobowiqzuje sie doSwiadczenia p,omocy w zakresie:
a) prowadzenia wsr6d mrodziezy ginnnazjarnej akcji promocyjn ych poprzez

rozpowszer:hnianie materiaNow promujqcych zalety i korzySci zawodowej
sluzby wojskowej;

b) umozliwieniia przeprowadzenia spotkari, pogadane k oraz konkursow
na temat wiedzy lotniczej.



5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowaniemaiE postanowienia Decyzji Nr 187lMoN Ministra obrony Narodowej z dnia09 czenruca 2009 r' w sprawie okreslenia zasad i trybu wsp6rpracy resortuobrony narodowej z organizacjami pozarzqdowymi (Dz. rJrz.MoN nr 12, poz.131).

6) Porozumienie niniejsze nie pociqlga za sobq zobowiqzan finansowych dlaresortu obr,ony narodowej.
7) Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokresrony, z mo,,wosciq iegorozwiqzanier przez ka2dq ze stron za trzymiesig cznym okresemwypowiedze>nia, ze skutkiem na koniec miesiqca karendarzowego.
8) wszelkie spory mogEce wynikac pomigdzy stronami niniejszego porozumienia

w zwiqzku z jego rea,zaqq, strony bgdq rozstrzygac w drodze negocjacji,dqZqc do ich polubownego zakonc zenia.
9) Wszelkie zn.iany i uzupetnienia ni'iejszego porozumienia wymagajq formypisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem niewaznoSci.
10)Porozumienie sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzempra rzach,po jednym dla kazdej ze stron.
11)Porozumienir-' niniejsze wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzujedo odwotaniar.
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