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ZARZĄDZENIE Nr 64/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 września 2001 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu studiów

w  Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dabrowskiego”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym

(Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44,

z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz.

741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin studiów w Wojskowej

Akademii  Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Szefa Sztabu General-

nego WP Nr 107/Sztab. z dnia 29 września 1995 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dą-

browskiego”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października

2001 r.

Minister Obrony Narodowej:  B. KOMOROWSKI

Poz. 138
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Regulamin  Studiów

w  Wojskowej  Akademii  Technicznej  im.  Jarosława  Dąbrowskiego

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1.1. Regulamin dotyczy studiów prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią”, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

2. W Akademii prowadzone są studia inżynierskie, licencjackie, jednolite magisterskie oraz uzupełniające

magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera, albo

tytułów równoważnych określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Studia trwają:

1) licencjackie — co najmniej trzy lata;

2) inżynierskie — co najmniej trzy i pół roku;

3) jednolite magisterskie — co najmniej cztery i pół roku;

4) uzupełniające magisterskie — co najmniej dwa lata.

§ 2. Odbywanie studiów określonych w ust. 1 regulują odrębne regulaminy.

2.1. Regulamin nie dotyczy studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

§ 3.1. Przyjęcie w poczet studentów Akademii następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

Treść ślubowania określa statut Akademii.

2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką, indeks oraz inne dokumenty wynikające

z odrębnych przepisów.

3. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Do

czasu ukończenia lub przerwania studiów student zobowiązany jest do przedstawiania indeksu na każde wezwa-

nie władz Akademii lub wydziału.

4. Dane osobowe studenta podlegają ochronie.

§ 4.1. Przełożonym wszystkich studentów Akademii jest komendant Akademii — rektor, a w wydziale

w zakresie spraw wynikających z realizacji procesu kształcenia — dziekan, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komendant Akademii — rektor może wprowadzić inną, niż określona w ust. 1, podległość studentów Akademii.

§ 5.1. Jedynym reprezentantem ogółu studentów Akademii są organy samorządu studenckiego.

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 6.1. Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się nie później niż dnia1 października i trwa nie dłużej niż do

dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Szczegółowa organizacja roku akademickiego określana jest najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczę-

ciem roku akademickiego.

3. Studia odbywają się w systemie semestralnym.

§ 7.1. Studia w Akademii odbywają się według planów studiów, programów kształcenia oraz rozkładów zajęć.

2. Plany studiów są akceptowane przez rady wydziałów.

3. Plany studiów zawierają:

1) wykaz przedmiotów;

2) formy realizacji oraz wymiary czasowe przedmiotów;

3) rodzaje rygorów dydaktycznych;

4) rodzaje oraz czas trwania praktyk studenckich.

4. Plany studiów, programy kształcenia oraz rozkłady zajęć są dostępne i podawane do wiadomości stu-

dentom przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego.

§ 8.1. Dopuszcza się możliwość odbywania studiów według indywidualnego planu studiów.

2. Zasady i warunki odbywania studiów, określonych w ust. 1, określają rady wydziałów.

Załącznik do zarządzenia Nr 64/MON

Ministra Obrony Narodowej

z dnia 19 września 2001 r. (poz. 138)

Poz. 138
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 9.1. Student Akademii ma prawo do:

1) korzystania z pomieszczeń, urządzeń, środków, zbiorów bibliotecznych Akademii, jak też z pomocy nauczy-

cieli akademickich i organów Akademii w celu zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów oraz

rozwijania własnych zainteresowań naukowych;

2) wyboru, w ramach kierunku studiów, specjalności oraz profilu dyplomowania, z uwzględnieniem możliwo-

ści Akademii oraz uwarunkowań określonych w odrębnych przepisach;

3) wyboru przedmiotów z zestawu przedmiotów określonych w planach studiów, według zasad określonych

przez radę wydziału;

4) odbywania studiów, za zgodą dziekana, według indywidualnego planu studiów;

5) studiowania, poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków, także w innych szko-

łach wyższych, pod warunkiem wypełniania wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów na kie-

runku podstawowym — zasady i tryb tego rodzaju studiów ustala oraz wyraża zgodę na ich podejmowanie

komendant Akademii — rektor;

6) przeniesienia do lub z innej szkoły wyższej za zgodą organów tej szkoły, o ile wypełnił wszystkie obowiązki

wynikające z przepisów obowiązujących w Akademii (w tej szkole) — zgodę na przeniesienie wyraża dziekan

lub, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, komendant Akademii — rektor;

7) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Akademię, stosownie do potrzeb Akademii;

8) występowania, za pośrednictwem samorządu studenckiego, z wnioskami do organów Akademii w zakresie

wszystkich spraw studenckich;

9) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespo-

łach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie lub innych przepisach;

10) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki w nauce według zasad określonych przez komendanta

Akademii — rektora, dziekana lub odrębne przepisy;

11) otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych w odrębnych przepisach;

12) uzyskiwania urlopów od zajęć w Akademii — zgodę na urlop wydaje dziekan, o ile odrębne przepisy nie

stanowią inaczej;

13) ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

14) korzystania z ulgi w opłatach za przejazdy koleją oraz środkami komunikacji miejskiej na zasadach określo-

nych w odrębnych przepisach.

2. Student Akademii obowiązany jest do:

1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania;

2) przestrzegania zasad regulaminu;

3) przestrzegania przepisów i zarządzeń obowiązujących w Akademii;

4) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, składania egzaminów, odbywania praktyk oraz

spełniania innych rygorów dydaktycznych określonych w planach studiów;

5) godnego zachowania się w Akademii oraz poza nią;

6) poszanowania mienia Akademii;

7) dbałości o dobre imię Akademii;

8) wnoszenia na rzecz Akademii opłat określonych w odrębnych przepisach.

§ 10. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów i zarządzeń obowiązujących

w Akademii student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

IV.  ZASADY I  TRYB ZALICZANIA SEMESTRU/ROKU STUDIÓW

§ 11. Zaliczeniowym okresem studiów w Akademii jest semestr i rok studiów.

§ 12.1. W Akademii stosuje się jednolitą, ustaloną przez Senat, skalę ocen.

2. W Akademii dopuszcza się możliwość stosowania punktowego systemu oceniania, zgodnego ze stan-

dardem ECTS (European Credit Transfer System — Europejski System Transferu Punktów).

§ 13.1. Student w każdym semestrze zalicza rygory dydaktyczne w terminach przewidzianych planami studiów.

2. Do prowadzenia zajęć oraz przyjmowania zaliczeń i egzaminów uprawnieni są nauczyciele akademiccy

oraz inne osoby dopuszczone do tych czynności przez  dziekana.

3. Szczegółowe zasady oraz tryb uzyskiwania zaliczenia semestru/roku studiów w wydziale ustala dziekan

po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Poz. 138
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§ 14.1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru/roku studiów lub nie spełnił innych wymagań

warunkujących kontynuowanie studiów dziekan lub, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej — komendant Aka-

demii — rektor, wydaje decyzję o:

1) zezwoleniu na powtarzanie semestru/roku studiów;

2) warunkowym wpisie na następny semestr/rok studiów;

3) udzieleniu urlopu dziekańskiego/rektorskiego;

4) skreśleniu z listy studentów.

2. Dla czynności określonych w ust. 1 może być, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach,

wymagana opinia rady wydziału.

§ 15.1. Osoba, która przerwała studia lub została skreślona z listy studentów ma prawo ubiegać się o

wznowienie studiów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. Decyzję o wznowienie studiów wydaje dziekan lub, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej — komen-

dant  Akademii — rektor.

V. PRACA DYPLOMOWA, EGZAMIN DYPLOMOWY, UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 16.1. Student jest zobowiązany wykonać pracę dyplomową.

2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem kierownika pracy dyplomowej.

3. Szczegółowe zasady wyznaczania kierownika pracy dyplomowej, wykonywania oraz oceniania pracy

dyplomowej określa rada wydziału.

§ 17.1. Po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów, praktyk i innych rygorów dydaktycznych występują-

cych w planach studiów oraz pozytywnej oceny pracy dyplomowej student uzyskuje dopuszczenie do egzaminu

dyplomowego.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną — na wniosek dziekana — przez komendanta

Akademii — rektora.

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania, oceniania egzaminu dyplomowego oraz określania oceny ukoń-

czenia studiów ustala senat o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 18.1. Pomyślnie zdany egzamin dyplomowy jest aktem kończącym studia wyższe w Akademii.

2. Po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym student staje się absolwentem Akademii.

3. Absolwent Akademii otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych według wzoru określonego

w odrębnych przepisach.

4. Do dyplomu ukończenia studiów wyższych może byż dołączony suplement, którego wzór określają od-

rębne przepisy.

VI.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. We wszystkich sprawach rozstrzyganych przez organy Akademii studentowi przysługuje prawo odwoły-

wania się do komendanta Akademii — rektora, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 20. Szczegółowe zasady odbywania studiów w Akademii określa komendant Akademii — rektor.

Poz. 138
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Zarz. Mob. i Uzupełnień

139

ZARZĄDZENIE Nr 65/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

w sprawie przeniesienia do rezerwy niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej

lub przeszkolenia wojskowego.

z dnia 15 października 2001 r.

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16,

Nr 40,poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165,

z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496,

z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495,

Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,poz. 944, z 1998 r.

Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114i 1126, z 1999 r. Nr 50,

poz, 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz

z 2001 r. Nr 48, poz, 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925

 i Nr 88, poz. 961, zarządza się:

§ 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą

do rezerwy z dniem 9 listopada 2001 r. poborowych

przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojsko-

wej lub służby w obronie cywilnej, urodzonych w la-

tach 1977—1979 oraz starszych, którzy:

1) spełniają warunki do uznania ich za posiadających

na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

2) nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształce-

nie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo więk-

szym opóźnieniem bądź w szkole specjalnej;

§ 2. Przeniesieniu do rezerwy w terminie, o któ-

rym mowa w § 1, podlegają również poborowi, którzy

do dnia wejścia w życie zarządzenia stali się absolwen-

tami szkół wyższych i nie zostali powołani do odbycia

przeszkolenia wojskowego.

§ 3.  Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do poboro-

wych, którzy zostali skierowani do odbycia służby za-

stępczej.

§ 4. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych

i osobistych poborowych, jako podstawę przeniesie-

nia do rezerwy wpisuje się odpowiednie przepisy ni-

niejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia z mocą obowiązującą od dnia 6 listopada 2001 r.

3) zostali prawomocnie skazani za przestęstwo i wy-

mierzono wobec nich karę pozbawienia wolności

na czas nie krótszy od lat 3, a karę tę odbyli.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Poz. 139
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DECYZJA Nr 210/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Archiwum Marynarki Wojennej

w  Wejherowie.

Dla zachowania w pamięci zasług i dokonań

bojowych kmdr. Bogdana Wrońskiego oraz dla upa-

miętnienia daty utworzenia Archiwum Marynarki

Wojennej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Pol-

skiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień

rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia

i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk.

MON poz. 1), polecam:

1.  Archiwum Marynarki  Wojennej w  Wejherowie:

1) przyjąć imię kmdr.  Bogdana Wrońskiego;

2) doroczne Święto obchodzić w dniu 28 maja.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Dep. Społ. — Wychowawczy

141

DECYZJA Nr 211/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie przejęcia i kultywowania dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia

dorocznego Święta 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie.

Dla zachowania w pamięci tradycji orężnych od-

działów wojskowych, czynów bojowych i zasług ppor.

Stefana Szuby oraz daty wydania rozkazu o sformowa-

niu 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lą-

dowych, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lip-

ca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.

U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r.

w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża

polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), polecam:

1. 3 Batalionowi Zabezpieczenia przejąć i kulty-

wować dziedzictwo tradycji:

1) 21  Warszawskiego Pułku Piechoty “Dzieci Warszawy”

1918—1944;

2) 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich

1918—1920;

3) 1 Samodzielnego Batalionu Samochodowego

1944—1945;

4) Szkolnej Kompanii Samochodowej

1945—1950;

5) 9 Kołobrzeskiego Batalionu Samochodowego

1950—1968;

6) 4 Kołobrzeskiego Pułku Zabezpieczenia Dowódz-

twa Warszawskiego Okręgu Wojskowego

1918—1944;

7) 3 Batalionu Dowodzenia Warszawskiego Okręgu

Wojskowego

1994—2000.

2. Przyjąć imię patrona — ppor. Stefana Szuby.

3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 26 września.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI
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142

DECYZJA Nr 218/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2001 r.

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony

Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) postanawia się,

co następuje:

1. Uchyla się decyzje Ministra Obrony Narodowej:

1) Nr 145/MON z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie usta-

lenia liczby stanowisk etatowych żołnierzy zawo-

dowych i pracowników cywilnych w komórkach

organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

w 2001 r.;

2) Nr 146/MON z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie po-

wołania Zespołu do opracowania zmian w Regu-

laminie Organizacyjnym MON;

3) Nr 147/MON z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie reor-

ganizacji systemu obsługi logistycznej Minister-

stwa Obrony Narodowej;

4) Nr 188/MON z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie

wprowadzenia “Harmonogramu czynności zwią-

zanych z utworzeniem Oddziału Zabezpieczenia

Ministerstwa Obrony Narodowej”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Sekr. MON

143

DECYZJA Nr 219/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja

1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), usta-

lam:

1. W decyzji Nr 011/MON Ministra Obrony Naro-

dowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia

terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej,

w załączniku Nr 2 skreśla się w kolejności poziomej:

1) w kolumnie „Lp.” — oznaczenie „1142”;

2) w kolumnie „Numer kompleksu” — oznaczenie

6046”;

3) w kolumnie “Miejscowość” — wyrazy „Biała Pod-

laska”;

4) w kolumnie „Adres” — wyrazy “Sidorki i Łoma-

ska”;

5) w kolumnie „Godło mapy” — oznaczenie „N-34-

143-C”.

2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z

mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

w sprawie uchylenia aktów prawnych dotyczących przekształceń w Ministerstwie Obrony Narodowej.

z dnia 25 września 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej.
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DECYZJA Nr 220/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie Odznaki GROM.

Na podstawie postanowień § 4 ust. 1 zarzą-

dzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiąt-

kowych i odznak absolwentów oraz oznak dla ce-

lów  rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178) oraz

w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obro-

ny Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie

dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża pol-

skiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), w celu zachowania

tradycji orężnych Jednostki Wojskowej Nr 2305,

ustalam:

1. Nadaje się regulamin Odznaki GROM, stanowią-

cy załącznik nr 1 do decyzji.

2. Zatwierdza się:

1) wzór Odznaki GROM, stanowiący załącznik nr 2

do decyzji;

2) wzór legitymacji Odznaki GROM, stanowiący za-

łącznik nr 3 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Zarz. Materiałowy

145

DECYZJA Nr 222/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a) i § 2 pkt 14 rozporza-

dzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Na-

rodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia

wyposażenia w przedmioty zaopatrzenia mundurowe-

go kobiet — słuchaczek szkół wojskowych ustala się,

co następuje:

1. Kobiety — słuchaczki szkół wojskowych, wcielo-

ne do służby kandydackiej w 2001 r. wyposaża się

w zasadnicze przedmioty zaopatrzenia mundurowego,

przysługujące słuchaczom szkół i akademii wojskowych

zgodnie z „Zestawami należności przedmiotów zaopa-

trzenia mundurowego w czasie pokoju” — Sygn. Mund.

81/96, w zakresie i w sposób określony w zestawieniu

stanowiącym załącznik do decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2001 r.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie wyposażenia w przedmioty zaopatrzenia mundurowego w 2001 r.

kobiet — słuchaczek szkół wojskowych.
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Załącznik do decyzji Nr 222/MON

Ministra Obrony Narodowej

z dnia 27 września 2001 r. (poz. 145)

ZESTAWIENIE

zasadniczych przedmiotów mundurowych przysługujących kobietom - słuchaczkom szkół wojskowych, po wcieleniu do służby kandydackiej

oraz formy realizacji należności

Forma realizacji należności 

Wojska Lądowe WLiOP 
Marynarka 

Wojenna 

Lp. Wyszczególnienie Jm. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Zestaw umundurowania wyjściowego 

1.  Bluza ubrania treningowego szt. 1   1    1  

2.  Bluza olimpijka „  1   1     

3.  Czapka garn. chor. i pdf. mar. woj. wz. 97 „       1   

4.  Czapka garn. let. chor. i pdf. mar. woj.  „       1   

5.  Beret „ 1         

6.  Furażerka „    1      

7.  Krawat „ 1   1   1   

8.  Kurtka wyjściowa ofic. mar. woj wz. 92 „        1  

9.  Spodnie letnie ofic. wz. 92 „  1   1   1  w ramach należn. sp

10.  Spodnie wyjściowe ofic. wz. 92 „  1   1   1  

11.  Spódnica wyjściowa oficera „  1   1   1  

12.  Rękawiczki zimowe ofic. kol. czarny „ 1   1   1   

13.  Spodnie ubrania treningowego „ 1   1   1   

14.  Szalik zimowy oficera „ 1   1   1   

15.  Koszula oficera „  2   2   2  

16.  Pasek skórzany ofic. kol. czarny „ 1   1   1   

17.  Koszulo – bluza ofic. z krótkimi rekawami „  1   1   1  

18.  Kurtka wyjściowa nieprz. z podpinką kpl. 1   1   1   

19.  Oznaki do każdego przedmiotu zgodnie z 

przepisami ubiorczymi 

„ 1   1   1   

II. Zestaw obuwia 

20.  Trzewiki par 2   2   2   w ramach należn

wydawać

21.  Pantofle gimnastyczne „ 1   1   1   da

22.  Półbuty kolor czarny „ 1   1   1   

23.  Pantofle nocne „ 1   1   1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

III. Zestaw bielizny 

24. Skarpetki letnie par   2   2   2 

25. Skarpetki sportowe „ 1   1   1   

26. Pidżama kpl.   2   2   2 

27. Rajstopy szt.   12   12   12 

28. Koszulka z kr.. rękawami i lamówką „       2   

29. Koszulka z długimi.. rękawami i lamówką „       2   

30. Koszulka z kr.. rękawami koloru khaki „ 2   2      

31. Koszulka z długimi rękawami koloru khaki „ 2   2      

32. Koszulka damska „   3   3   3 

33. Koszulka damska z krótkimi rekawami „   2   2   2 

34. Koszulka sportowa „ 1   1   1   

35. Spodenki sportowe „ 1   1   1   

36. Figi damskie „   8   8   8 

37. Kostium kąpielowy „   1   1   1 

38. Biustonosz „   3   3   3 

IV. Zestaw środków higieny 

39. Podpaski pacz. 2   2   2   

40. Proszek do prania g 600   600   600   

41. Zestaw przyborów do utrzymania higieny 

osobistej (bez przyb. i środków do golenia 
kpl. 

1   1   1   

42. Zestaw przyborów do konserwacji obuwia „ 1   1   1   

 UWAGI: 1. Oddziały gospodarcze:

1) zaopatrują się w pułbuty i botki w Jednostce Wojskowej Nr 3090 REMBERTÓW, Ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, tel. 81-50-09 i 81-50-61;

2) zakupują pantofle gimnastyczne i nocne wzoru damskiego we własnym zakresie, w ramach środków finansowych na zakupy zdecentralizowane.

2. Równoważnik pieniężny za należności z zestawu bielizny, wymienione pod Lp. 24,26,27,32,33 i 36-38, w kolumnach 6, 9 i 12 – w wysokości określonej w

załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w

zamian za umundurowanie ( Dz. U. Nr 28, poz. 315).
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DECYZJA Nr 224/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2001 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2001 r.

Na podstawie §1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz

w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu

działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94,

poz. 426) — w celu zapewnienia warunków do właści-

wej realizacji ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia

1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246 i Nr 85, poz. 926)

w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej,

zgodności planów finansowych państwowych jedno-

stek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej

podległych Ministrowi Obrony Narodowej z ustawą bu-

dżetową oraz w celu dostosowania zasad reali-

zacji budżetu do przepisów ustawy z dnia 26 listopada

1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,

z 1999 r.Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485 oraz z 2000 r.

Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,

Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr

45, poz. 497,Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.

1070 i Nr 100, poz. 1082), a także w celu wykonania

decyzji Ministra Finansów nr FB-462-KW-65/2001/1936

z dnia 15 września 2001 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2001 rok, zwiększającej budżet Ministerstwa

Obrony Narodowej, z utworzonej w budżecie państwa

rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie

programu działań osłonowych i restrukturyzacji

w ochronie zdrowia dla jednostek, których organem za-

łożycielskim jest Minister Obrony Narodowej, w kwo-

cie 6.572.183,00 zł ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2001 r. Nr PF 5/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r.

(nie ogłoszonej), zmienionej decyzjami: Nr 89/MON

z dnia 17 maja 2001 r. (Dz. U. MON Nr 6, poz. 58),

Nr 103/MON z dnia 30 maja 2001 r. (Dz. U. MON Nr 7,

poz. 75), Nr 107/MON z dnia 5 czerwca 2001 r. (Dz. U.

MON Nr 8, poz. 78), Nr 113/MON z dnia 12 czerwca 2001

r. (Dz. U. MON Nr 9, poz. 86), Nr 115/MON z dnia

13 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 9, poz. 87),

Nr 125/MON z dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz. U. MON

Nr 9, poz. 90), Nr 133/MON z dnia 29 czerwca 2001 r.

(Dz. U. MON Nr 10, poz. 95), Nr 134/MON z dnia 29

czerwca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 10, poz. 96), Nr 156/

MON z dnia18 lipca 2001 r. (Dz. U. MON Nr 12, poz.

108), Nr 180/MON z dnia 7 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON

Nr 14,poz. 117), Nr 189/MON z dnia 20 sierpnia 2001 r.

(Dz. U. MON Nr 15, poz. 121), Nr 191/MON z dnia 23

sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON Nr 15, poz. 122) oraz de-

cyzją Nr 195/MON z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. U. MON

Nr 16, poz. 133), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa

Obrony Narodowej na 2001 r., zmienia się wydat-

ki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniej-

szej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu Mini-

sterstwa Obrony Narodowej na 2001 r., zmienia

się wydatki według szczegółowości określonej

w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 10:

a) w „Podziale limitów zatrudnienia Ministerstwa

Obrony Narodowej na 2001 r. w ujęciu działów

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, dokonuje się

przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żoł-

nierzy zawodowych i pracowników cywilnych we-

dług szczegółowości określonej w załączniku nr

3 do niniejszej decyzji,

b) „Podział limitów zatrudnienia żołnierzy zawodo-

wych i pracowników cywilnych w zakładach bu-

dżetowych i gospodarstwach pomocniczych na

2001 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załącz-

niku nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI
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Ministra Obrony Narodowej

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony

Narodowej i Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, reprezentowane

przez Prezesa Zarządu Głównego, potwierdzają wolę

współpracy w zakresie ochrony dóbr kultury narodo-

wej, tworzenia i rozwoju bazy  kulturalno-oświatowej,

turystyczno-krajoznawczej oraz sportowo-rekreacyjnej.

W celu   realizacji wspólnych zamierzeń porozu-

miewające się Strony postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obro-

ny Narodowej i jednostki organizacyjne podporządko-

wane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego

nadzorowane —zwane dalej resortem Obrony Narodo-

wej oraz Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin —

zwanej dalej Towarzystwem, będą współpracować w

celu:

1) podejmowania wszechstronnych działań zapobie-

gających dalszej degradacji obiektów zabytkowych

wojskowej architektury obronnej;

2) kształtowania obywatelskich postaw w dziedzinie

ochrony dóbr kultury narodowej; upowszechnia-

nia tradycji i historii oręża polskiego oraz wiedzy

na temat aktualnych problemów obronności Rze-

czypospolitej Polskiej;

3) tworzenia i rozwijania bazy turystyczno-krajoznaw-

czej oraz sportowo-rekreacyjnej dla społeczeństwa;

4) prezentowania i popularyzowania walorów krajo-

brazowych regionu mazowieckiego.

§ 2. Towarzystwo zobowiązuje się do:

1) kształtowania patriotyczno-obronnych postaw, po-

szanowania  chlubnych tradycji oręża polskiego

wśród dzieci i młodzieży w ramach działalności

przewodnickiej po Twierdzy Modlin i Mazowszu;

2) gromadzenia, przechowywania i udostępniania

dokumentacji i pamiątek związanych z wojskową

architekturą obronną oraz historią walk niedpodle-

głościowych;

3) pozyskiwania środków rzeczowych i pieniężnych,

niezbędnych do ratowania niszczejących obiektów

zabytkowych;

4) prowadzenia wszechstronnych działań wyzwala-

jących inicjatywy społeczne w dziele ochrony dzie-

Dep. Społ. — Wychowawczy

Poz. 147

dzictwa kultury narodowej.

§ 3. Resort Obrony Narodowej będzie udzielał —

w miarę możliwości — pomocy w działalności statuto-

wej Towarzystwa służącej obronności Państwa oraz

ochronie dóbr kultury narodowej przez:

1) objęcie patronatu nad Towarzystwem oraz spra-

wowanie patronatu nad przedsięwzięciami mają-

cymi zasadnicze znaczenie dla ochrony obiektów

zabytkowych będących w sferze zainteresowań

Towarzystwa;

2) udostępnianie Towarzystwu — w zależności od po-

siadanych możliwości — pomieszczeń, terenów

oraz sprzętu według nastepujących zasad:

— bezpłatnie udostępniane mienie może być wy-

korzystane wyłącznie do realizacji celów statu-

towych Towarzystwa,

— ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjono-

wania udostępnionego mienia ponosi  Towarzy-

stwo z własnych środków albo refunduje kosz-

ty poniesione przez resort Obrony Narodowej,

związane z faktycznym zużyciem czynników ko-

munalnych w udostępnionym mieniu,

— straty zaistniałe w udostępnionym mieniu To-

warzystwo pokrywa z własnych środków.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w Porozu-

mieniu mają zastosowanie przepisy decyzj i

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpra-

cy jednostek organizacyjnych resortu Obrony Naro-

dowej ze stowarzyszeniami prowadzącymi działal-

ność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa

(Dz. Rozk. MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Sta-

nu — I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia

10 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu realizacji przez

jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej

porozumień (umów) o współpracy ze stowarzysze-

niami, prowadzącymi działalność bezpośrednio zwią-

zaną z obronnością Państwa(Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 5. Porozumienie nie powoduje skutków finan-

sowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 6. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wo-

bec Towarzystwa odpowiedzialności cywilnej, od-

szkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią

podczas lub w związku z wykonaniem Porozumienia.
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POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  TOWARZYSTWEM  PRZYJACIÓŁ  TWIERDZY  MODLIN

A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 17 maja 2001 r.
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§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony, z możliwością jego rozwiązania przez każ-

dą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedze-

nia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowe-

go lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedze-

nia — w przypadku naruszenia przez Towarzystwo po-

stanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 4.

§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozu-

mienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 9. Spory wynikłe w trakcie wykonywania Poro-

zumienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
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POROZUMIENIE  O   WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  ZWIĄZKIEM   WIĘŹNIÓW  POLITYCZNYCH

OKRESU  STALINOWSKIEGO   A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 17 maja 2001 r.

Dep. Społ. — Wychowawczy

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony

Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowa-

ne Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nad-

zorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej

oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinow-

skiego, zwany dalej Związkiem, postanawiają współ-

pracować w celu:

1) ochrony czci, godności i honoru żołnierza pol-

skiego;

2) uczestnictwa Związku w patriotyczno-obronnym

wychowaniu młodego pokolenia Polaków;

3) upowszechniania tradycji i historii oręża polskie-

go oraz zmagań uczestników II konspiracji tj.

w latach 1944—1956 w walce o odzyskanie suwe-

renności Polski;

4) kształtowania patriotycznych i proobronnych po-

staw młodzieży;

5) poznawania i dokumentowania biografii żołnie-

rzy polskich i członków Związku zasłużonych dla

sprawy walki o niepodległość narodu polskiego,

umacniania wzajemnej więzi oraz solidarności

wojska ze społeczeństwem.

Poz. 147, 148

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół

Twierdzy Modlin

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Na-

rodowej oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu

Stalinowskiego reprezentowany przez Prezesa Zarzą-

du Głównego potwierdzają wolę współpracy w upo-

wszechnianiu patriotycznych tradycji walk narodu pol-

skiego o wolność i niepodległość Ojczyzny.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 2. Związek zobowiązuje się do:

1) pielęgnowania tradycji oręża polskiego;

2) utrzymywania więzi z żołnierzami jednostek Woj-

ska Polskiego;

3) podejmowania inicjatyw integrujących środowi-

ska kombatanckie, skupiające byłych żołnierzy

Wojska Polskiego;

5) wspierania inicjatyw legislacyjnych resortu Obro-

ny Narodowej, o ile nie naruszają one celów statu-

towych Związku i nie godzą w prawa jego członków;

6) zapewnienia stałej troski o groby, kwatery wojsko-

we i cmentarze wojenne, pomniki oraz miejsca pa-

mięci związane z dziejami Wojska Polskiego;

7) wspierania muzeów i sal tradycji oręża polskiego

przez zbieranie oraz przekazywanie pamiątek i eks-

ponatów;

8) wspierania Centralnego Archiwum Wojskowego

oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej poprzez zbie-

ranie i przekazywanie relacji, dokumentów i wy-

dawnictw związanych z dziejami Związku i walką

członków o niepodległy byt Państwa Polskiego

w okresie stalinowskim.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Związkowi

— w miarę możliwości — pomocy w realizacji celów

statutowych służących obronności Państwa Polskiego

poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojsko-

we patronatów nad jednostkami organizacyjny-

mi Związku;
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2) udzielanie pomocy przy organizowaniu i realizacji

zadań statutowych o charakterze patriotycznym

i wychowawczym;

3) umożliwianie żołnierzom służby czynnej udziału

w organizowanych przez Związek uroczystościach;

4) doraźne udostępnianie, w zależności od posiada-

nych możliwości, pomieszczeń, terenu, sprzętu

i materiałów według nastepujących zasad:

a) mienie udostępnione bezpłatnie może być wyko-

rzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych

Związku,

b) ewentualne wydatki niezbędne do funkcjonowa-

nia udostępnionego mienia ponosi Związek z wła-

snych środków albo refunduje jednostce ponie-

sione koszty,

c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w mieniu udo-

stępnionym Związkowi pokrywa on z własnych

środków;

5) zapewnienie na zasadach określonych w odręb-

nych przepisach, zgodnie z ceremoniałem wojsko-

wym, asysty honorowej podczas pogrzebów

członków Związku.

§ 4. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Związku na zasadach określonych w prze-

pisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Związku odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej

i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związ-

ku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych w Porozu-

mieniu stosuje się odpowiednio przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierp-

nia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jedno-

stek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze sto-

warzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośred-

Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów

Politycznych Okresu Stalinowskiego:  J. GOCŁOWSKI

Poz. 148

§ 7. Porozumienie nie powoduje skutków finan-

sowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w

trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia — w przy-

padku naruszenia przez Związek postanowień pkt 1 de-

cyzji, o której mowa w § 6.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumie-

nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności.

§ 10. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy

Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony

będą się starały rozstrzygać polubownie.

§ 11. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-

dej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

nio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON

poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Zastępcy

Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r.

w sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyj-

ne resortu Obrony Narodowej porozumień (umów)

o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi dzia-

łalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa

(Dz. Rozk. MON poz. 50).
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Dep. Społ. — Wychowawczy
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POROZUMIENIE  O   WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  STOWARZYSZENIEM  LEGIA   AKADEMICKA

  A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Na-

rodowej i Stowarzyszenie Legia Akademicka, reprezen-

towane przez Prezesa Zarządu Głównego, potwierdzają

wolę współpracy w wychowaniu młodych Polaków

w duchu patriotycznych i żołnierskich ideałów w Służ-

bie Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obro-

ny Narodowej i jednostki organizacyjne podporządko-

wane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego

nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodo-

wej oraz Stowarzszenie Legia Akademicka, zwane da-

lej Legią Akademicką będa współpracowały w celu:

1) edukacji obronnej młodzieży akademickiej, wy-

chowania obywatelskiego oraz wszechstronne-

go kształtowania rozwoju intelektualnego i fi-

zycznego;

2) upowszechniania tradycji i historii oręża polskie-

go oraz prezentowania oblicza Sił Zbrojnych RP;

3) popularyzacji służby wojskowej;

4) przygotowania młodzieży akademickiej do speł-

niania powinnosci obronnych według potrzeb

określonych przez resort Obrony Narodowej;

5) propagowania w społeczeństwie postaw i zacho-

wań majacych źródła w tradycji Legii Akademic-

kiej 1918 roku, Wojska Polskiego, a w szczegól-

ności: honoru, uczciwości, prawdomówności,

obrony słabszych, obrony Ojczyzny przed wszel-

kimi zagrożeniami;

6) szkolenia wojskowego młodzieży.

§ 2. Legia Akademicka zobowiązuje się do:

1) zrzeszania młodzieży akademickiej, instruktorów

w oddziałach Legii Akademickiej realizujących pro-

gram wychowania patriotycznego, obywatelskie-

go i szkolenia obronnego;

2) rozwijania zainteresowań podnoszących poziom

wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania oby-

watelskiego oraz edukacji obronnej młodzieży aka-

demickiej;

3) inspirowania działań w zakresie zbierania doku-

mentacji i upowszechniania wiedzy o historii i tra-

dycji oręża polskiego oraz nadawania oddziałom

Poz. 149

zawarte w dniu 30 maja 2001 r.

Legii Akademickiej historycznych nazw wyróżniają-

cych i patronów — polskich bohaterów narodo-

wych;

4) udziału w uroczystościach patriotycznych i woj-

skowych;

5) powoływania oddziałów terenowych oraz osób

funkcyjnych odpowiedzialnych za dany oddział te-

renowy z udziałem byłych żołnierzy zawodowych

— na stanowiska nieetatowych i etatowych in-

struktorów Legii Akademickiej, którzy będą udzie-

lać fachowej pomocy w zakresie wymienionym

w § 1 i § 3. Zadania i uprawnienia powołanych

strukur zostaną określone przez właściwe jednostki

organizacyjne Legii Akademickiej;

6)  organizowania oddziałów Legii Akademickiej re-

alizujących program szkolenia obronnego oraz

wychowania patriotyczno-obywatelskiego i edu-

kacji obronnej młodzieży akademickiej za pośred-

nictwem swoich pełnomocników. Do programów

ich działania zostanie wprowadzona tematyka

szkolenia obronnego i tradycji oręża polskiego

w celu przybliżenia i upowszechnienia idei służ-

by wojskowej;

7) kształcenia kadry instruktorskiej Legii Akademic-

kiej w zakresie szkolenia obronnego według za-

sad i programów uzgodnionych z resortem Obro-

ny Narodowej;

8) prowadzenia szkoleń w zakresie edukacji obron-

nej młodzieży akademickiej.

§ 3. Resort Obrony Narodowej uwzględniając po-

trzeby Sił Zbrojnych — udzieli w miarę możliwości —

pomocy w działalności statutowej Legii Akademickiej

poprzez:

1) popularyzowanie wśród młodzieży akademic-

kiej i dorosłych członków zrzeszonych w Legii

Akademickiej problematyki wychowania patrio-

tyczno-obywatelskiego, szkolenia obronnego;

2) obejmowanie patronatów nad jednostkami orga

nizacyjnymi Legii Akademickiej;

3) popularyzowanie idei szkolenia obronnego mło-

dzieży akademickiej w wojskowych środkach ma-

sowego przekazu;
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4) udostępnianie Legii Akademickiej używanego

sprzętu i ekwipunku wojskowego zgodnie z Poro-

zumieniem z dnia 5 maja 1999 r. zawartym pomię-

dzy Agencją Mienia Wojskowego a Ministrem

Obrony Narodowej w sprawie wspierania przez

Agencję Mienia Wojskowego działań Ministerstwa

Obrony Narodowej na rzecz promocji postaw pro-

obronnych młodzieży;

5) doraźne udostępnianie Legii Akademickiej po-

mieszczeń i terenów. Koszty związane z utrzyma-

niem i eksploatacją użytkowanych pomieszczeń

będzie ponosiła Legia Akademicka;

6) udostępnione mienie może być wykorzystane

wyłącznie do celów statutowych Legii Akade-

mickiej;

7) wszelkie szkody zaistniałe w udostępnionym mie-

niu z winy Legii Akademickiej, będą pokrywane

z jej własnych środków.

§ 4. Strony ustalają formy współpracy poprzez

organizowanie:

1) obozów szkoleniowych zgodnie z potrzebami re-

sortu Obrony Narodowej;

2) kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie edu-

kacji obronnej młodzieży akademickiej;

3) turniejów o historii i tradycjach oręża polskiego.

§ 5. Legia Akademicka i resort Obrony Narodo-

wej będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć or-

ganizacyjno-programowych, zapewniając koordynację

i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz doko-

nywać bedą corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w dzia-

łalności Legii Akademickiej na zasadach określonych w

ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym

Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy

Poz. 149

jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej

ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność bezpo-

średnio związaną z obronnością państwa (Dz. Rozk.

MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Za-

stępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia

1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki orga-

nizacyjne reosrtu Obrony Narodowej porozumień

(umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzą-

cymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością

państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finan-

sowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony, z możliwością jego rozwiązania przez każ-

dą ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowie-

dzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzo-

wego lub w trybie natychmiastowym bez wypowie-

dzenia — w przypadku naruszenia przez Stowarzy-

szenie Legia Akademicka postanowień pkt 1 decyzji,

o której mowa w § 7.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego

Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania ni-

niejszego Porozumienia Strony zobowiązują się roz-

strzygać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Legii Akademickiej: P. ŁYSAKOWSKI
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Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Na-

rodowej oraz Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Pol-

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ogólnokrajowe Sto-

warzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na

Zachodzie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił

Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”, reprezentowa-

ne przez prezesów Zarządów Głównych, potwierdzają

wolę współpracy w upowszechnianiu patriotycznych

tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodle-

głość Ojczyzny oraz potrzebę pogłębiania świadomo-

ści ofiar poniesionych w tych walkach.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Obro-

ny Narodowej, a także jednostki organizacyjne podpo-

rządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez

niego nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Na-

rodowej oraz Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Pol-

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ogólnokrajowe Sto-

warzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na

Zachodzie, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił

Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”, zwanych  dalej

Stowarzyszeniami Kombatanckimi, współpracować

będą ze sobą w celu:

1) patriotycznego wychowania młodzieży;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji i histo-

rii jednostek Wojska Polskiego, ze szczególnym

uwzględnieniem tych, które przejęły tradycje wojsk

walczących na Zachodzie;

3) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskie-

go oraz integrowania środowiska żołnierskiego;

4) zachowywania więzi i solidarności żołnierskiej

pomiędzy byłymi żołnierzami;

5) budowania prestiżu służby wojskowej oraz pozy-

tywnego stosunku do wypełnienia przez społe-

czeństwo powinności obronnych;

6) budowania więzi międzypokoleniowej pomię-

dzy kombatantami a młodym pokoleniem,

zwłaszcza żołnierzami WP; organizowania

wspólnych przedsięwzięć o charakterze patrio-

tycznym i rocznicowym, w tym uroczystości

związanych z tradycją jednostek WP, które prze-

jęły tradycje oddziałów Polskich Sił Zbrojnych

na Zachodzie.
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POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY KRAJOWYM  ZWIĄZKIEM  BYŁYCH  ŻOŁNIERZY  POLSKICH

SIŁ  ZBROJNYCH  NA  ZACHODZIE,  OGÓLNOKRAJOWYM  STOWARZYSZENIEM  KOMBATANTÓW  POL-

SKICH  SIŁ  ZBROJNYCH  NA  ZACHODZIE,  STOWARZYSZENIEM  BYŁYCH  ŻOŁNIERZY  POLSKICH  SIŁ

ZBROJNYCH  NA  ZACHODZIE  „KARPATCZYCY”  A   MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 31 maja 2001 r.

§ 2. Stowarzyszenia Kombatanckie zobowiązują się do:

1) pielęgnowania tradycji oręża polskiego;

2) kształtowania patriotycznych postaw i upowszech-

niania wiedzy o historii oraz tradycji oręża polskie-

go zwłaszcza w szkołach noszących imiona sław-

nych żołnierzy-dowódców, bitew, pułków i innych

oddziałów wojskowych;

3) współpracy z organizacjami byłych żołnierzy za-

wodowych WP;

4) udziału w uroczystościach rocznicowych i patrio-

tycznych WP oraz jednostek wojskowych, które prze-

jęły tradycje formacji walczących na Zachodzie;

5) wspierania muzeów oraz sal tradycji poprzez zbie-

ranie i przekazywanie frontowych oraz wojsko-

wych emblematów i odznak, a także dokumenta-

cji likwidowanych oddziałów i środowisk Stowa-

rzyszeń Kombatanckich;

6) konsultowania z resortem Obrony Narodowej pla-

nów przedsięwzięć o charakterze patriotycznym

i szkoleniowym.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzy-
szeniom Kombatanckim  — w miarę możliwości — po-
mocy w realizacji celów statutowych, służących

obronności Państwa, poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojsko-

we patronatów nad ogniwami Stowarzyszeń Kom-

batanckich skupiających byłych żołnierzy;

2) umożliwianie ogniwom organizacyjnym Stowa-

rzyszeń Kombatanckich, korzystania z aktualnych

wydawnictw wojskowych;

3) pomoc w organizowaniu oraz przeprowadzaniu

statutowych przedsięwzięć Stowarzyszeń Komba-

tanckich o charakterze patriotycznym i rocznicowym;

4) doraźne udostępnianie przez jednostki wojskowe

pomieszczeń, terenów, sprzętu i materiałów będących

na ich wyposażeniu, według następujących zasad:

  a) mienie udostępnione bezpłatnie może być  wy-

korzystane wyłącznie do realizacji zadań statu-

towych Stowarzyszeń Kombatanckich,

     b) ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjonowa-

nia udostępnionego mienia (paliwo,energia elek-

tryczna, itp.) Stowarzyszenia Kombatanckie pokry-

wają z własnych środków lub zrefundują dodat-

kowo poniesione wydatki (np. świadczenie usługi),
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 c)  wszelkie zawinione straty powstałe w udostęp-

nianym mieniu Stowarzyszenia Kombatanckie

pokrywają z własnych środków;

5) udział, asysty honorowej w uroczystościach rocz-

nicowych (zgodnie z planem centralnych przedsię-

wzięć patriotyczno-obronnych resortu Obrony

Narodowej) oraz w pogrzebach byłych żołnierzy

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

§ 4. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Stowarzyszeń Kombatanckich na zasadach

określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnie-

rzy zawodowych.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Stowarzyszeń Kombatanckich odpowiedzialności cywil-

nej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wy-

stąpią podczas lub w związku z wykonywaniem niniej-

szego Porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie przewiduje skutków finan-

sowych w postaci świadczeń (dostacji) resortu Obrony

Narodowej na rzecz Stowarzyszeń Kombatanckich.

§ 7. W sprawach wynikających z niniejszego Po-

rozumienia stosuje się odpowiednio przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierp-

nia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jedno-

stek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze sto-

warzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośred-

nio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk.

MON poz. 72), wytycznych Sekretarza Stanu

— I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia

10 kwietnia 1995 r.w sprawie trybu realizacji przez jed-

nostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej  po-

rozumień (umów) o współpracy ze stowarzyszeniami

prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną

z obronnością Państwa(Dz. Rozk. MON poz. 50).
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§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedze-

nia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia —

w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie Kom-

batanckie postanowień pkt 1 decyzji, o której mowa

w § 7.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia nieniejszego

Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważnosci.

§ 10. Spory wynikłe w trakcie wykonywania ni-

niejszego Porozumienia Strony zobowiązują się roz-

strzygać polubownie.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Głównego  Krajowego Związku

Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:

W. CIESZKOWSKI

Prezes Zarządu Głównego  Ogólnokrajowego Stowa-

rzyszenia Kombatantów  Polskich Sił Zbrojnych

 na Zachodzie: Z. KORWIN-SOKOŁOWSKI

Prezes Zarządu Głównego   Stowarzyszenia Byłych

Żołnierzy  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

„Karpatczycy”: T. M. CZERKAWSKI
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POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  FUNDACJĄ  KULTURY  W  WOJSKU  „ARTWOJ”

A   MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 19 lipca 2001 r.

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony

Narodowej oraz Fundacja Kultury w Wojsku ARTWOJ,

reprezentowana przez Prezesa Rady Fundatorów, de-

klarują wolę współpracy i współdziałania w zakresie

działalności kulturalno-oświatowej w wojsku oraz edu-

kacji obronnej i promowania Sił Zbrojnych w społe-

czeństwie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony

Narodowej, a także jednostki organizacyjne podporząd-

kowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-

go nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Naro-

dowej oraz Fundacja Kultury w  Wojsku ARTWOJ, zwa-

na dalej Fundacją będą współpracować ze sobą w celu:

1) koordynowania i wspomagania wspólnych przed-

sięwzięć kulturalno-oświatowych podejmowanych

na rzecz resortu Obrony Narodowej;

2) propagowania celów statutowych i dotychczaso-

wych osiągnięć Fundacji w środowisku wojsko-

wym i cywilnym;

3) rozwijania działalności proekologicznej w insty-

tucjach i jednostkach wojskowych poprzez wspie-

ranie zamierzeń i przedsięwzięć na rzecz ochrony

środowiska naturalnego;

4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego,

w tym wspierania wydawnictw, publikacji, filmów

TV, widowisk, koncertów, słuchowisk radiowych itp.

o tematyce służącej edukacji obronnej państwa;

5) organizowania i prowadzenia zajęć doskonalących

(w formie szkoleń, kursów, warsztatów artystycz-

nych itp.) dla instruktorów i pracowników dydak-

tycznych oraz artystów amatorów ze środowiska

wojskowego w zakresie kultury i oświaty;

6) promocji kultury w środowisku wojskowym w ra-

mach współpracy — odpowiednich agend  Woj-

ska Polskiego i Fundacji.

§ 2. Fundacja zobowiązuje się do:

1) konsultowania z resortem Obrony Narodowej pro-

gramów zajęć doskonalących i udzielania pomo-

cy przy ich organizowaniu (w formie szkoleń, kur-

sów, warsztatów artystycznych itp.) dla instrukto-

rów i pracowników dydaktycznych oraz artystów

amatorów ze środowiska wojskowego w zakresie

kultury i oświaty;
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2) popularyzowania problematyki edukacji obronnej

i promowania Sił Zbrojnych w społeczeństwie;

3) inicjowania — w ramach uprawnień statutowych

— działalności umożliwiającej pozyskiwanie środ-

ków na wspieranie kultury i oświaty;

4) dokonywania corocznie analizy możliwości i za-

kresu wspierania działalności kulturalno-oświato-

wej resortu Obrony Narodowej wynikającej z pla-

nów resortu oraz zgłaszanych wniosków

z uwzględnieniem priorytetowych przedsięwzięć

realizowanych przez Departament Społeczno-Wy-

chowawczy MON;

5) zapewnienia realizacji ustalonych potrzeb, o któ-

rych mowa w pkt 4 w miarę pozyskiwania środ-

ków przewidzianych w planie rocznym Fundacji;

6) wspierania organizacji kombatanckich oraz eme-

rytów i rencistów wojskowych w ich działaniach

w zakresie organizowanych imprez kulturalnych,

oświatowych i rekreacyjnych;

7) udziału w realizacji potrzeb kulturalno-oświato-

wych żołnierzy polskich pełniących służbę poza

granicami państwa;

8) informowania Ministra Obrony Narodowej o prze-

kazanych darowiznach na rzecz resortu Obrony Na-

rodowej.

§ 3. Resort Obrony Narodowej zobowiązuje się

do:

1) informowania Fundacji o planowanych przedsię-

wzięciach kulturalno-oświatowych stanowiących

podstawę do planowania działalności statutowej

Fundacji;

2) propagowania działalności Fundacji w środowi-

sku wojskowym i cywilnyjm, m.in. poprzez umiesz-

czanie na materiałach i drukach zwartych, doty-

czących problematyki kulturalno-oświatowej, logo

Fundacji i innych informacji o niej;
3) udzielania Fundacji, w miarę możliwości, na za-

sadzie dobrowolności potencjału (pomieszczeń,

terenów, sprzętu i materiałów oraz łączy telefo-

nicznych centrali MON) będącego w dyspozycji

resortu Obrony Narodowej według następują-

cych zasad:

a)   bezpłatnie  udostępnione mienie wykorzysty-

wane będzie wyłącznie do realizacji celów sta-

tutowych Fundacji z wyłączeniem działalności

gospodarczej,
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     b) ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjono-

wania udostępnionego mienia (paliwo, ener-

gia elektryczna itp.) pokrywa Fundacja z wła-

snych środków albo refunduje koszty poniesio-

ne przez resort Obrony Narodowej, związane z

faktycznym zużyciem czynników komunalnych

oraz opłatami i podatkami od nieruchomości,

    c)  wszelkie szkody, zaistniałe  w  udostępnionym

mieniu z winy Fundacji, Fundacja pokrywa z

własnych środków;

4) udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycz-

nej przy realizacji przedsięwzięć Fundacji, służą-

cych bezpośrednio obronności państwa (zgodnie

z ustalonym harmonogramem tych przedsię-

wzięć).

§ 4. Żołnierze zawodowi oraz kandydaci na żoł-

nierzy zawodowych mogą uczestniczyć w działalności

Fundacji na zasadach określonych w przepisach o służ-

bie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 5.1. Przedsięwzięcia realizowane przez Fundację

na rzecz resortu Obrony Narodowej koordynuje Depar-

tament Społeczno-Wychowawczy MON.

2. W ramach współpracy resortu Obrony Narodo-

wej z Fundacją, w pracach Rady Fundatorów bierze

udział przedstawiciel Podsekretarza Stanu ds. Społecz-

nych,  a w pracach Zarządu — przedstawiciel Dyrekto-

ra Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON.

3. Resort Obrony Narodowej oraz Fundacja mogą

określić zasady wspólnych przedsięwzięć oraz usta-

lić w terminie do dnia 30 listopada każdego roku har-

monogramy tych przedsięwzięć na rok następny.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez Strony

Porozumienia wprowadzone będą do rocznych pla-

nów zamierzeń.

§ 6.1. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Fundacji odpowiedzialności cywilnej, odszkodowaw-

czej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub

w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.
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2. Porozumienie nie przewiduje skutków finan-

sowych w postaci świadczeń finansowych (dotacji) re-

sortu Obrony Narodowej na rzecz Fundacji;

3. Odpowiedzialność cywilna Stron w sytuacjach

nie określonych bezpośrednio Porozumieniem wynika

ze szczegółowych umów zawieranych pomiędzy Fun-

dacją a poszczególnymi jednostkami (instytucjami) woj-

skowymi.

§ 7.  Wynikające z niniejszego Porozumienia

współdziałanie pomiędzy resortem Obrony Narodo-

wej a Fundacją nie może w żadnym przypadku wpły-

wać ujemnie na realizację zadań resortu Obrony Na-

rodowej dotyczących w szczególności szkolenia i go-

towości bojowej.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub

w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia

— w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron posta-

nowień Porozumienia.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomię-

dzy Stronami w związku z realizacją Porozumienia Stro-

ny będą się starały rozstrzygnąć polubownie.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Rady Fundatorów Fundacja Kultury

w  Wojsku „ARTWOJ”: T. GRABOWSKI
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POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  STOWARZYSZENIEM

MIŁOŚNIKÓW  SEKCJI  JEŹDZIECKIEJ  LEGIA  KOZIELSKA

A   MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 1 sierpnia 2001 r.

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony

Narodowej oraz Stowarzyszenie Miłośników Sekcji

Jeździeckiej Legia Kozielska, reprezentowane przez

Prezesa Zarządu potwierdzają wolę współpracy na

rzecz zachowania i dalszego rozwoju Sekcji Jeździec-

kiej działającej przy ul. Kozielskiej w Warszawie.

W trosce o istnienie i rozwój ośrodka jeździeckiego

oraz o kultywowanie chlubnych tradycji jeździeckich

w Warszawie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1.Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony

Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowa-

ne Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nad-

zorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej

oraz Stowarzyszenie Miłośników Sekcji Jeździeckiej

Legia Kozielska — zwane dalej Stowarzyszeniem będą

współpracować ze sobą w celu:

1) prowadzenia działalności propagującej rozwój

sportu jeździeckiego, uznanego za dyscyplinę

obronną, zwłaszcza dyscypliny skoków przez  prze-

szkody;

2) propagowania jeździectwa dla celów sportowych,

rekreacyjnych i zdrowotnych w środowisku woj-

skowym;

3) wspieranie działalności sekcji jeździeckiej Stowa-

rzyszenia działającej przy ul. Kozielskiej 4  w War-

szawie;

4) integrowania osób i środowisk zainteresowa-

nych utrzymaniem sportu jeździeckiego na te-

renie sekcji jeździeckiej w Warszawie przy ul.

Kozielskiej 4;

5) organizacji sporotowych imprez jeździeckich,

w tym powrotu do Warszawy zawodów rangi

CSIO;

6) kultywowania tradycji i historii polskiego oręża

oraz jeździectwa, a zwłaszcza jeździectwa woj-

skowego;

7) upowszechniania osiągnięć reprezentantów  Woj-

ska Polskiego w jeździectwie;

8) kształtowania patriotycznych i proobronnych po-

staw młodzieży.

Poz. 152

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) działań organizacyjnych w zarządzaniu sekcją jeź-

dziecką dla jej dalszego rozwoju;

2) organizowania zawodów jeździeckich i imprez spor-

towo-rekreacyjnych;

3) prowadzenia szkolenia kadry instruktorskiej i tre-

nerskiej;

4) zapewnienia przedpoborowym szkolenia i przygo-

towania jeździeckiego dla potrzeb Szwadronu RP;

5) propagowania sportu jeździeckiego wśród żołnie-

rzy zawodowych oraz stwarzania możliwości czyn-

nego wypoczynku dla ich rodzin;

6) współpracy przy organizacji imprez pod patrona-

tem resortu Obrony Narodowej, w których nie-

zbędne jest przygotowanie jeździeckie.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli w miarę

możliwości pomocy Stowarzyszeniu w działalności sta-

tutowej służącej obronności Państwa, poprzez:

1) objęcie patronatu nad Stowarzyszeniem i impre-

zami sportowymi przez nie organizowanymi;

2) doraźne udostępnianie pomieszczeń, obiektów,

terenów, sprzętu i materiałów;

3) koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją użyt-

kowanych pomieszczeń i sprzętu będzie ponosiło

Stowarzyszenie;

4) udostępnione mienie może być wykorzystane

wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowa-

rzyszenia;

5) wszelkie szkody zaistniałe w udostępnionym mie-

niu  z winy Stowarzyszenia, będą pokrywane z jego

własnych środków.

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodo-

wawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas

lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenie i resort Obrony Narodowej

będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć orga-

nizacyjno-programowych, zapewniając koordynację

i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz doko-

nywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.
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§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych

w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Porozumieniu mają zastosowanie przepisy zawarte

w decyzji Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy

jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej

ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność zwią-

zaną bezpośrednio z obronnością Państwa (Dz. Rozk.

MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Za-

stępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia

1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki orga-

nizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień

(umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzą-

cymi działalność bezpośrednio związaną o obronno-

ścią Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finan-

sowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą

Dep. Społ. - Wychowawczy

153

POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  POLSKIM  ZWIĄZKIEM  WĘDKARSKIM

A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 5 września 2001 r.

Niniejszym Porozumieniem Polski Związek Wędkar-

ski, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego

oraz Minister Obrony Narodowej potwierdzają wolę

oraz trwałość współpracy w zakresie popularyzacji i roz-

woju wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, żołnierzy

w czynnej służbie wojskowej i pracowników cywilnych

wojska oraz ich rodzin.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony

Narodowej i jednostki organizacyjne podporządkowane

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzoro-

wane, zwane dalej resortem Obrony Narodowej oraz

Polski Związek Wędkarski, zwany dalej Związkiem będą

ze sobą współpracować  w  celu:

Poz. 152, 153

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia

— w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie po-

stanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego

Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniej-

szego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzy-

gać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu: M. SZEWCZYK

2) kształcenia ekologicznego młodzieży, rozwijania

jej predyspozycji i umiejętności przydatnych

w służbie wojskowej;

3) zapewnienia pomocy w działalności kół wędkar-

skich, a w szczególności istniejących w resorcie

Obrony Narodowej;

4) upowszechniania tradycji i historii oręża polskie-

go oraz wiedzy na temat aktualnych problemów

obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

5) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charak-

terze rocznicowym i rekreacyjno-szkoleniowym.

2. § Związek zobowiązuje się do:

1) zapewnienia żołnierzom w czynnej służbie woj-

skowej i pracownikom cywilnym wojska warun-

ków do działalności i rozwijania swoich zaintere-

sowań w kołach wędkarskich Związku;

2) popierania idei tworzenia i udzielania pomocy

w działalności kół wędkarskich w resorcie Obrony

Narodowej;

1) kształcenia ekologicznego żołnierzy zawodowych

i pracowników cywilnych wojska;
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3) pomocy w organizowaniu wędkarskich imprez

masowych i zawodów sportowych;

4) pomocy ichtiologicznej w zakresie zagospodarowania

zbiorników i rzek przepływających przez poligony;

5) konsultowania z resortem Obrony Narodowej

swoich programów szkolenia, będących w kręgu

zainteresowań wojska;

6) doskonalenia i upowszechniania — zwłaszcza

wśród żołnierzy w czynnej służbie wojskowej —

wiedzy ekologicznej;

7) dostarczania materiałów informacyjnych o tema-

tyce wędkarskiej i ekologicznej, przydatnych do

szkolenia specjalistycznego oraz w pracy kultural-

no-oświatowej w resorcie Obrony Narodowej;

8) upowszechniania w swoich wydawnictwach udzia-

łu wojska i wojskowych kół wędkarskich w roz-

woju amatorskiego połowu ryb, zagospodarowa-

nia zbiorników wodnych na terenach otwartych i

poligonach;

9) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wy-

padków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich

uczestników przedsięwzięć organizowanych na

terenach i obiektach wojskowych oraz przy użyciu

środków transportu powietrznego, lądowego,

wodnego i urządzeń wojskowych.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Związkowi

— w miarę posiadanych możliwości — pomocy w re-

alizacji celów statutowych i służących obronności Pań-

stwa poprzez:

1) umożliwienie żołnierzom w czynnej służbie woj-

skowej, gdy nie koliduje to z wykonywaniem obo-

wiązków służbowych, działalności instruktorskiej,

sędziowskiej, organizatorskiej i zawodniczej

w ogniwach Związku;

2) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojsko-

we patronatów nad jednostkami organizacyjnymi

Związku, a w szczególności nad wojskowymi ko-

łami wędkarskimi;

3) doraźne udostępnianie pomieszczeń, zbiorników

wodnych, terenów, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie zasadami, a w szczególności:

    a)  bezpłatne udostępnione mienie może być wy-

korzystane wyłącznie do realizacji zadań statu-

towych Związku,

    b)  ewentualne wydatki, niezbędne do funkcjono-

wania udostępnionego mienia ponosi Związek

z własnych środków albo zwraca jednostce woj-

skowej wydatki dodatkowo poniesione przez nią

w celu udostępnienia tego mienia,

  c)     wszelkie zawinionie straty, zaistniałe w udostępnio-

nym mienu, Związek pokrywa z własnych środków;

4) popularyzację działalności Związku i kół wędkar-

skich oraz wiedzy ekologicznej na łamach wydaw-

nictw resortu Obrony Narodowej.

Poz. 153

§ 4. Realizacja Porozumienia nie powoduje skut-

ków finansowych w postaci bezpośrednich świadczeń

resortu Obrony Narodowej na rzecz Związku.

§ 5. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Związku odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej

i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związ-

ku z wykonaniem Porozumienia.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Związku na zasadach określonych w usta-

w i e

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w Porozu-

mieniu stosuje się odpowiednio przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierp-

nia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jedno-

stek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze sto-

warzyszeniami prowadzącymi działalność związaną

bezpośrednio z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON

poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Zastępcy Mi-

nistra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w

sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne

resortu Obrony Narodowej porozumień (umów)

o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi dzia-

łalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa

(Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre-

ślony 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 naruszenia przez Związek pkt 1 decyzji,

o której mowa w § 7.

§ 9. 1. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy

Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony

będą rozstrzygać polubownie.

2. Jeżeli polubowne załatwienie sporu nie będzie

możliwe, właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd

powszechny.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego

Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-

brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego:

E. GRABOWSKI
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Dep. Społ. - Wychowawczy

154

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Na-

rodowej i Stowarzyszenie Saperów Polskich, reprezen-

towane przez Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich

potwierdzają wolę współpracy w zakresie kultywowa-

nia bojowych i pokojowych tradycji polskich sape-

rów,integrowania środowisk saperskich oraz wychowy-

wania młodzieży w duchu oddania wierności Ojczyź-

nie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony po-

stanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obro-

ny Narodowej i jednostki organizacyjne podporządko-

wane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego

nadzorowane zwane dalej resortem Obrony Narodo-

wej i Stowarzyszenie Saperów Polskich zwane dalej:

Stowarzyszeniem będą współpracowały w celu:

1) realizacji programu patriotyczno-obronnego wy-

chowania młodego pokolenia Polaków;

2) kultywowania i upwszechniania tradycji i historii

Wojska Polskiego, w tym szczególnie Wojsk Inży-

nieryjnych;

3) upamiętniania miejsc pamięci narodowej związa-

nej z działalnością wojsk inżynieryjnych;

4) zapewnienia — w miarę możliwości — pomocy

saperom i ich rodzinom.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) konsultowania z resortem Obrony Narodowej pla-

nów przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-

obronnym i wychowawczym, będących w kręgu

zainteresowania Sił Zbrojnych RP;

2) nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze szko-

łami, uczelniami wojskowymi i jednostkami wojsk

inżynieryjnych;

3) reprezentowania interesów środowiska saperskie-

go wobec kierownictwa resortu Obrony Narodo-

wej;

4) utrzymywania więzi ze środowiskiem saperów

i ich rodzinami;

5) popularyzowania historii i tradycji oręża polskie-

go, a zwłaszcza wojsk inżynieryjnych;

6) wzbogacania zbiorów sal tradycji i muzeów wojsk

inżynieryjnych;

7) udziału w uroczystościach patriotycznych i roczni-

cowych Wojska Polskiego i jednostek inżynieryj-

nych;

Poz. 153, 154

POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY   POMIĘDZY  STOWARZYSZENIEM  SAPERÓW  POLSKICH

A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 7 września 2001 r.

8) współpracy z innymi organizacjami, organami

administracji państwowej i samorządowej, w tym

z organizacjami zrzeszającymi byłych żołnierzy za-

wodowych.

§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzy-

szeniu — w miarę mozliwości — pomocy w realizacji

zadań statutowych w zakresie:

1) obejmowania patronatów nad terenowymi jed-

nostkami organizacyjnymi;

2) doraźne udostępnianie pomieszczeń, terenów,

sprzętu i materiałów oraz łączy telefonicznych. Kosz-

ty związane z utrzymaniem i eksploatacją użytko-

wanego mienia będzie ponosiło Stowarzyszenie;

3) udostępnione mienie może być wykorzystane tyl-

ko do celów statutowych Stowarzyszenia;

4) wszekie szkody zaistniałe w udostępnionym mie-

niu z winy Stowarzyszenia, będą pokrywane z jego

własnych środków.

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodo-

wawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas

lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenie i resort Obrony Narodowej

będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć orga-

nizacyjno-programowych, zapewniając koordynację

i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz doko-

nywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych

w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym

Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierp-

nia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jedno-

stek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej ze sto-

warzyszeniami prowadzącymi działalność bezpośred-

nio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk. MON

poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Zastępcy Mi-

nistra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1995 r. w

sprawie trybu realizacji przez jednostki organizacyjne

resortu Obrony Narodowej porozumień (umów)

o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzącymi dzia-

łalność bezpośrednio związaną z obronnością Państwa

(Dz. Rozk. MON poz. 50).
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§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finan-

sowych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-

określony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub

w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia

— w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie po-

stanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego

Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

Poz. 154, 155

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania ni-

niejszego Porozumienia Strony zobowiązują się roz-

strzygać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich:

gen. bryg. R. ŻUCHOWSKI

Dep. Społ. - Wychowawczy

155

POROZUMIENIE  O  WSPÓŁPRACY  POMIĘDZY  STOWARZYSZENIEM  SPORTOWYM  „KONTRA”,

BRACTWEM  STRZELECKIM  „SALWA”

A  MINISTREM  OBRONY  NARODOWEJ

zawarte w dniu 10 września 2001 r.

Niniejszym Porozumieniem Minister Obrony Na-

rodowej oraz Stowarzyszenie Sportowe „KONTRA”,

Bractwo Strzeleckie „SALWA”, reprezentowane przez

Prezesów Zarządów potwierdzają wolę współpracy na

rzecz obronności Państwa, a zwłaszcza wychowywania

młodzieży w duchu patriotyzmu i poznawania naro-

dowch tradycji Oręża Polskiego, pracy dla Ojczyzny,

propagowania sportów obronnych i strzeleckich, po-

pularyzowania idei służby wojskowej.

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obro-

ny Narodowej i jednostki organizacyjne podporządko-

wane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego

nadzorowane, zwane dalej resortem Obrony Narodo-

wej oraz Stowarzyszenie Sportowe KONTRA, Bractwo

Strzeleckie SALWA, zwane dalej Stowarzyszeniami będą

współpracowały w celu:

1) patriotycznego i proobronnego wychowania mło-

dzieży oraz wszechstronnego kształtowania jej roz-

woju intelektualnego i fizycznego;

2) upowszechniania tradycji i historii oręża pol-

skiego;

3) przygotowania młodzieży do spełniania powinno-

ści obronnych;

4) popularyzacji sportów obronnych i strzelectwa

wśród społeczeństwa;

5) podtrzymywania tradycji sportów obronnych i

strzeleckich;

6) kształtowania i doskonalenia umiejętności społe-

czeństwa w sportach obronnych i strzelectwie.

§ 2. Stowarzyszenia zobowiązują się do:

1) tworzenia warunków do uprawniania sportów

obronnych i strzelectwa;

2) organizowania zawodów sportowych i imprez

strzeleckich;

3) przygotowania i realizacji imprez rekreacyjnych

oraz innych form wypoczynku czynnego z elemen-

tami sportów obronnych i strzelectwa;

4) prowadzenia szkoleń i obozów w zakresie spor-

tów obronnych i strzelectwa;

5) wydawania literatury i materiałów propagujących

sporty obronne i strzelectwo;

6) kształcenia kadry instruktorskiej w zakresie szko-

lenia obronnego;

7) współdziałania z jednostkami organizacyjnymi

resortu Obrony Narodowej odpowiedzialnymi za

kulturę fizyczną w zakresie propagowania szkoleń

specjalistycznych użytecznych w wojsku;

8) popularyzowania wśród młodzieży specyfiki służ-

by wojskowej;

9) prezentowania form i metod kształtowania spraw-

ności fizycznej i umiejętności strzeleckich;

 10)  konsultowania z resortem Obrony Narodowej pla-

nów i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym

i szkoleniowym;

11)  współpracy i współdziałania ze Stowarzyszeniami

o podobnych lub zbliżonych celach działania w kra-

ju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń, orga-

nizowania oraz udziału we współnych imprezach.
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§ 3. Resort Obrony Narodowej udzieli Stowarzy-

szeniom — w miarę możliwości — pomocy w działal-

ności statutowej służącej obronności Państwa poprzez:

1) propagowanie wśród młodzieży oraz członków

zrzeszonych w Stowarzyszeniach problematyki wy-

chowania proobronnego i szkolenia strzeleckiego;

2) popularyzowanie idei szkolenia proobronnego

młodzieży w wojskowych środkach masowego

przekazu;

3) udostępnianie Stowarzyszeniom używanego

sprzętu i ekwipunku wojskowego zgodnie z Poro-

zumieniem z dnia 5 maja 2001 r. zawartym pomię-

dzy Agencją Mienia Wojskowego a Ministerstwem

Obrony Narodowej na rzecz promocji postaw pro-

obronnych młodzieży;

4) doraźne udostępnianie Stowarzyszeniom pomiesz-

czeń, obiektów sportowych i strzelnic. Koszty zwią-

zane z eksploatacją użytkowanych obiektów będą

ponosiły Stowarzyszenia;

5) udostępnione mienie może być wykorzystane

wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszeń;

6) wszelkie szkody zaistniałe w użytkowanych obiek-

tach z winy Stowarzyszeń będą pokrywane z ich

własnych środków.

1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy

jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej

ze stowarzyszeniami prowadzacymi działalność bezpo-

średnio związaną z obronnością Państwa (Dz. Rozk.

MON poz. 72); wytycznych Sekretarza Stanu — I Za-

stępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia

1995 r. w sprawie trybu realizacji przez jednostki orga-

nizacyjne resortu Obrony Narodowej porozumień

(umów) o współpracy ze stowarzyszeniami, prowadzą-

cymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością

Państwa (Dz. Rozk. MON poz. 50).

§ 8. Porozumienie nie powoduje skutków finanso-

wych dla resortu Obrony Narodowej.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre-

ślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą

ze Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia

— w przypadku naruszenia przez Stowarzyszenie po-

stanowień pkt 1 decyzji, o której mowa w § 7.

 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają for-

my pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniej-

szego Porozumienia Strony zobowiązują się rozstrzy-

gać polubownie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrz-

miących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia

podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. KOMOROWSKI

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego KONTRA:

M.MURMYŁŁO

    Prezes Zarządu Bractwa Strzeleckiego SALWA:

J. BRZUSZCZYŃSKI

§ 4. Resort Obrony Narodowej nie ponosi wobec

Stowarzyszeń odpowiedzialności cywilnej, odszkodo-

wawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas

lub w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 5. Stowarzyszenia i resort Obrony Narodowej

będą uzgadniać plany wspólnych przedsięwzięć orga-

nizacyjno-programowych zapewniając koordynację

i nadzór nad realizacją wspólnych działań oraz doko-

nywać będą corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 6. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w

działalności Stowarzyszeń na zasadach określonych w

przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Porozumieniu mają zastosowanie przepisy decyzji

Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
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Egzemplarze bieżące oraz załączniki można nabywać:

— na podstawie nadesłanego zamówienia do Departamentu Administracyjno-Koordynacyjnego

00-078  Warszawa  Pl. Piłsudskiego  4,

— w wyznaczonych punktach sprzedaży w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych,

— oraz otrzymać do wglądu w Departamencie Administracyjno-Koordynacyjnym 00-078  Warszawa  Pl. Piłsudskiego 4 w godz. 9.00 - 14.00

i w  Wojskowych Komendach Uzupełnień.
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