POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy
DOWÓDCĄ GARNIZONU WARSZAWA
i
STOWARZYSZENIEM PODODDZIAŁÓW REPREZENTACYJNYCH WP
zawarte w Warszawie w dniu 22 czerwca 2011 r.

Dowódca Garnizonu Warszawa oraz Stowarzyszenie Pododdziałów
Reprezentacyjnych WP im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego z siedzibą
w Warszawie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000346381,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu płk. rez. Stanisława WIDEŁ
zawierają porozumienie następującej treści:
§1

Dowództwo Garnizonu Warszawa zwane dalej „Dowództwem” oraz Stowarzyszenie
Pododdziałów Reprezentacyjnych WP zwane dalej „Stowarzyszeniem”, będą
współpracować ze sobą w następujących celach:
1. Upowszechniania patriotycznych tradycji i pogłębiania znajomości historii
oręża polskiego, ceremoniału wojskowego oraz wiedzy na temat Sił Zbrojnych
i obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Promowania zawodowej służby wojskowej oraz służby w Narodowych Siłach
Rezerwowych.
3. Integracji środowiska wojskowego oraz sympatyków i miłośników

Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego.
4. Kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.
§2

Stowarzyszenie

zobowiązuje

się

do

podejmowania

do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

działań

zmierzających

1. Przygotowywania

obchodów

rocznic

historyczno

–

wojskowych,

świąt państwowych i wojskowych, w tym Święta DGW i Batalionu
Reprezentacyjnego WP, wspólnie z Dowództwem i podległymi jednostkami
wojskowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i młodzieżą szkolną.
2. Przeprowadzania dla młodzieży konkursów o tematyce wojskowej, związanej
z Dowództwem i podległymi jednostkami wojskowymi, zawodów sportowych
i innych imprez o charakterze edukacyjnym i patriotycznym.
3. Udzielania bezpłatnej pomocy w szkoleniu specjalistycznym pododdziałów
reprezentacyjnych z zakresu musztry oraz kształcenia obywatelskiego.
4. Promowania Dowództwa i podległych jednostek wojskowych w trakcie
przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie oraz innych projektów
współorganizowanych

z

organizacjami

pozarządowymi

i

partnerami

społecznymi.
5. Prowadzenia działalności promującej zawodową służbę wojskową oraz służbę
w Narodowych Siłach Rezerwowych.
6. Podejmowania

inicjatyw

na

rzecz

integracji

środowiska

wojskowego

Dowództwa i podległych jednostek wojskowych.
§3

Dowództwo udzieli Stowarzyszeniu, w miarę posiadanych możliwości, pomocy
w realizacji celów niniejszego porozumienia poprzez:
1. Wsparcie

merytoryczne

i

logistyczne

przedsięwzięć

Stowarzyszenia

na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które
określą warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia
i sprzętu wojskowego.
2. Udostępnianie

materiałów promujących

Siły

Zbrojne

RP,

Dowództwo

i podległe jednostki wojskowe oraz służbę wojskową.
3. Włączanie członków Stowarzyszenia do przedsięwzięć o charakterze
patriotyczno – obronnym organizowanych przez Dowództwo i podległe
jednostki wojskowe.
4. Promowanie Stowarzyszenia w środowisku wojskowym.
5. Wspieranie

inicjatyw

Stowarzyszenia

mających

na

celu

budowanie

pozytywnego wizerunku i promowanie pododdziałów reprezentacyjnych.
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§4
Korzystanie przez Stowarzyszenie z nieruchomości wojskowych w celu
prowadzenia statutowej działalności pożytku publicznego z zakresu obrony
narodowej może mieć miejsce na podstawie umowy użyczenia zawartej przez
stowarzyszenie ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury.

§5
1. Stowarzyszenie będzie przysyłało do dnia 10 września każdego roku,
do Dowództwa, propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
na następny rok kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, muszą być wstępnie
uzgodnione przez Stowarzyszenie z właściwymi dowódcami podległych
Dowództwu jednostek wojskowych.
§6

Strony

zobowiązują

się

do

wzajemnego

informowania

o

zdarzeniach

i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§7

Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony
narodowej.
§8

Dowódca Garnizonu Warszawa nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej
za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego
porozumienia.
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§9

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień
porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego zakończenia.
2. We wszelkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie
możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd
właściwy dla Dowództwa.
§ 10

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego
rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Dowódca

Garnizonu

porozumienia

w

Warszawa

trybie

zastrzega

natychmiastowym,

sobie
bez

prawo

rozwiązania

zachowania

okresu

wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie
lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 Zasad współpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi, stanowiących załącznik do decyzji Ministra Obrony Narodowej
Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).
§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 12

1. W

sprawach

nieuregulowanych

w

porozumieniu

mają

zastosowanie

postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 9 ust. 2.
2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 9 ust. 2,
w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie
przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej
w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi.
§ 13

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 14

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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