
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
ZPARTNEREMSPOŁEC~

Zawarte w dniu Qf.~Q.~ 2011 r. w Zegrzu, pomiędzy:

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
05 - 131 Zegrze, ul. Juzistek 2

reprezentowanym przez:
Komendanta - płk Marka STOLARZA

zwanym dalej "Centrum"
a
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TWG Dębe
reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr. inż Andrzeja SIWCA

zwanym dalej "Partnerem społecznym"

Na podstawie decyzji Nr 1871MON 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 późno zm.)
określa się co następuje:

§ 1

Centrum oraz Partner społeczny będą ze sobą współpracować w następujących celach.
1. promowania służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
2. upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej.
3. kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej.

§2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

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



§4

Partner społeczny zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji
niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1. popularyzowania eksponowania w środowisku szkolnym tradycji
oraz współczesnego oblicza Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz służby
w Narodowych Siłach Rezerwowych.

2. prowadzenia działalności promującej zawodową służbę woj skową.
3. zapraszania przedstawicieli Centrum do udziału w ważnych wydarzeniach oraz

przedsięwzięciach Partnera społecznego.
4. udziału przedstawicieli Partnera społecznego w tym pocztu sztandarowego w święcie

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz innych uroczystościach o charakterze
patriotyczno - rocznicowym.

5. organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych sportowo-
rekreacyjnych.

6. wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji.

§ 5

Centrum zobowiązuje się w granicach posiadanych możliwości do podejmowania działań
w zakresie realizacji celów niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

1. udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym klas Liceum
Ogólnokształcącego realizujących innowację pedagogiczną " przysposobienie
wojskowe i bezpieczeństwo narodowe" - tzw. "klasy wojskowe"

2. zapraszania kadry dydaktycznej i wychowanków Partnera społecznego do udziału
w ważnych wydarzeniach roczmcowo historycznych oraz szkoleniowo
wychowawczych np. Dzień Otwartych Koszar.

3. udziału żołnierzy i przedstawicieli Centrum w ważnych uroczystościach szkolnych.
4. organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo -

rekreacyjnych.
5. udostępniania materiałów promujących Narodowe Siły Rezerwowe.

§ 6

Centrum umożliwi po wczesmejszym uzgodnieniu i przedstawieniu wykazu osób,

przebywanie uczniów i nauczycieli Partnera społecznego na terenie CSŁiI, na zasadach grup
zorganizowanych pod kierownictwem nauczyciela opiekuna.



§7

Partner społeczny zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania wszelkich niezbędnych

regulacji prawnych udostępnionych przez dowódcę jednostki wojskowej, związanych
z przebywaniem i zachowaniem na terenie jednostki wojskowej.

§ 8

1. Partner społeczny zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Wobec zobowiązania nałożonego na Partnera społecznego w ust. 1, Centrum
nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej i innej, za zdarzenia, które wystąpią
podczas lub w związku z realizacją zawartego porozumienia.

3. Wszelką odpowiedzialność cywilna i inną za zdarzenia, które wystąpią podczas
lub w związku z realizacją zawartego porozumienia przejmuje na siebie Partner

społeczny.

§9

1. Plan współpracy z partnerem społecznym na rok następny jest opracowywany
na podstawie wniosków Partnera społecznego oraz inicjatyw własnych.

2. Partner społeczny zobowiązuje się zgłaszać do dnia 10 września każdego roku wnioski
do planu współpracy dotyczącego niniejszego porozumienia.

3. Wnioski na rok 2011 należy przedstawić do 31 sierpnia 2011 r.

§ 10

1. Partner społeczny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Centrum
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 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.

2. Strony niniejszego porozumienia zobowiązane są do wzajemnego informowania
się o przeszkodach uniemożliwiających realizację porozumienia.

§ 11

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.



2. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania porozumienia z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Centrum może wypowiedzieć porozumienie w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień porozumienia w szczególności
określonych w § 15 decyzji nr 1871MON.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w porozunuemu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§13

l. Wszelki e spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień

porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich

polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu me będzie

możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy

dla siedziby Centrum.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumrema wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 15

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.
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