POROZUMIENIE O WSPOLPRACY
pomiQdzy:
DOWODCA 3. BRycADy

RADTOTECHNTCZNEJ

gen. bryg. Markiem SOBIECHOWSKIM
oraz
STOWARZYSZENIEM ZOT,NIERZY RADIOTECHNIKOW
,,RADAR,' w Radzionkowie
reprezentowanymprzez:
PANAJANAKIJaNIARZA i PANAWOJCiEChA
BONCZKA
W SPRAWIE WSPOLPRACY NA RZECZ
OBRONNOSCTPANSTWA.
l)

Dzialqqc w oparciu o tres6 decyzji Nr
187/MoN Ministra obrony Narodowej
z dnia 09 czerwca 2009 r' w sprawie okr"eslenia
zasad.
i trybu wsp6lpracy resortu obrony
narodowej z organizacjarnipozarzQdowymi(Dz. IJrz.
MoN nr 72,poz. r3r), mai4c na
uwadze potrzel5Qwsp6lnego dzialaniana rzecz
obronnosci paflstwa, strony niniejszego
Porozumieniaz:obowiqzujqsiEdo wsp6lpracy.

2) celem wsp6lpracy jest wsp6ldzialaniena rzecz promocji
wojsk Radiotechnicznychoraz
'!t

kreowaniepozytywnego wizerunku wojska w spoleczeflstwie.
3' BrygadaRadiotechnicznazobowrqzujesiq w miarq
posiadanychmozliwosci do:
a) dostarczaniamaterial6wpromui4cychSily Zbrojne
i Sily powietrzne;

b) umozliwienia wstqpuzainteresowanym
na terenjednostekwojskowychpodleglych
3.Brygadzie Radiotechnicznejw ramachdni otwartych
koszar.
4) Stowarzyszeniezolnierzy Radiotechnik6w,,RADAR,,
zobowiqzujesiq do :
a) uttzymywania wiEzi zDow6dztwem 3. Brygady
Radiotechnicznei:
b) pielggnowan.ia
tradycji orE2apolskiego;
c) podejmowaniainicjatyw integruiqcychfrodowiska
cywilne i wojskowe;
d) prezentowaniawojsk Radiotechnicznychw tym
3. Brygady Radiotechniczne:t
wsr6d
mlodzie|y;
e) promowania .NarodowychSil Rezerwowych;
f) organizowania spotkari z mrodziezq promui4cych
wojsko i maiQcych na celu
przyblizenreirawodu zolnierza Wp.

s)

w

sprawach nieuregulowanych w nirriejszym Porozumieniu
zastosowanie maia

postanowieniadecyzji Nr 187/MoN Ministra obrony
Narodowejz dnia 09 czenvca
2009 r' w lprawie okreslenia zasadi trybu wsp6lpracy resortu
obrony narodowej
z organizacjwnipozarz4dowymi
(Dz.IJ,.MON nr 12,poz. l3l).
6) Porozumienieniniejszenie poci4ga za sobqzobowiqzanfinansowych
dla resortuobrony
narodowej.

7) Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony, z mo2liwosci4 jego
r<tzwiqzania
ptzezkuzdqze stron zatrzymiesigcznymokresemwypowiedz
enia,ze skutkiem

na koniec

miesi4cakalendarzowego.

8) Wszelkie sprDry mogqce wynika6 pomiEdzy stronami niniejszego porozumienia
w zwiqzku z jego realizacj4 strony bpdqrozstrzygadw drodze
negocjacji, datzqcdo ich
polubo wnego zakofuczenia.

e)

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszego Porozumienia wymagaj4
fo.my pisemnej,
w drodze aneksu,pod rygorem niewaZnoSci.

1 0 )Porozumienie sporzQdzonow dw6ch jednobrzmi4cych egzernplarzach, jednym
po
dla
kazdej ze stron.

1 1 )Porozumienieniniejsze wchodzi w Zyciez dniempodpisaniai obowiqzuje
do odwolania.
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