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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

pomiędzy: 

 

8. Dywizjonem Przeciwlotniczym w Dziwnowie 

reprezentowanym przez Dowódcę kmdr por. Romana JADANOWSKIEGO 

a  

Szkoł ą Podstawow ą nr 1  

im. Bolesława Chrobrego w Mi ędzyzdrojach 

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły pani ą mgr Iwon ę Banachowicz  

 

zawarte w Mi ędzyzdrojach, dnia 02.09.2013 roku   

 

Porozumiewaj ące si ę strony 

Postanawiaj ą: 

§ 1.  

8. Dywizjon Przeciwlotniczy zwany dalej „dywizjonem” i Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach będą współpracować w celu:  

1. Wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego 

młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania tradycji i historii 

oręża polskiego oraz wiedzy na temat aktualnych problemów obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach 

profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie 

Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r.  

w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej  
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z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON 

nr 12, poz. 131 z późn. zm.). 

3. Kształtowania prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku do 

wypełniania przez społeczeństwo powinności obronnych. 

§ 2. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów niniejszego 

porozumienia, a w szczególności do:  

1. Kształtowania patriotycznych postaw i upowszechniania wiedzy o historii  

i tradycjach oręża polskiego. 

2. Popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza dywizjonu  

w środowisku młodzieży;  

3. Prowadzenia działalności promującej zawodową służbę wojskową;  

4. Zapraszania przedstawicieli dywizjonu do udziału w ważnych wydarzeniach oraz 

przedsięwzięciach szkoły. 

5. Udziału swoich przedstawicieli w Święcie dywizjonu oraz innych uroczystościach  

o charakterze patriotyczno - rocznicowym. 

6. Organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-

rekreacyjnych;  

7. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

cywilnej wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach  

i obiektach Jednostki wojskowej 1905 przy użyciu pojazdów i urządzeń 

wojskowych. 

§ 3.  

Dywizjon zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji 

celów niniejszego porozumienia, a w szczególności do:  
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1. Udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym i wychowawczym ze 

szczególnym naciskiem na kreowanie patriotycznych postaw młodzieży. 

2. Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji 

służby wojskowej. 

3. Zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży do udziału w ważnych wydarzeniach 

rocznicowo-historycznych oraz szkoleniowo-wychowawczych (w tym Dzień 

Otwartych Koszar);  

4. Udziału przedstawicieli jednostki wojskowej w ważnych uroczystościach szkoły. 

§ 4.  

Wzajemne przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego 

w Międzyzdrojach i dywizjon wykonywać będą z należytą starannością, wiedzą  

i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.  

§ 5.  

Wejścia młodzieży na teren dywizjonu odbywać się będą w grupach 

zorganizowanych pod kierownictwem  wychowawców, na podstawie wcześniej 

przedstawionego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w 

Międzyzdrojach wykazu osób uczestniczących w przedsięwzięciu.  

§ 6. 

Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe, mogące wyniknąć w związku  

z wykonywaniem postanowień porozumienia, strony będą rozstrzygały w drodze 

negocjacji, dążąc do ich polubownego załatwienia i zakończenia.  

§ 7.  

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego 

rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez 

wypowiedzenia - w przypadku rażącego naruszenia przepisów porozumienia lub 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1, Decyzji Nr 187/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
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zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.).  

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają 

postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 z późn. zm.) oraz Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 

czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony 

narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. 

MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.) .  

§ 9. 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają 

pisemnej formy pod rygorem nieważności.  

§ 10. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 

otrzymują:  

• Dowódca 8. Dywizjonu Przeciwotniczego w Dziwnowie;  

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 

§ 11. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  przez umawiające się 

strony.  

 

              DYREKTOR                                                    DOWÓDCA 

                 Szkoły Podstawowej nr 1                           8. Dywizjonu Przeciwlotniczego 

                 im. Bolesława Chrobrego                                          w Dziwnowie  

                      w Międzyzdrojach                                             

        

              p. mgr Iwona Banachowicz       kmdr p or. Roman JADANOWSKI 


