
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
między 

2. INOWROCŁAWSKIM PUŁKIEM INŻYNIERYJNYM 
Im. gen. JAKUBA JASIŃSKIEGO w INOWROCŁAWIU 

i 
ZESPOŁEM SZKÓŁ AKADEMICKICH 

we WŁOCŁAWKU 
z a w a r t e w . ! ! \ V P ^ M Q t A « w dniu roku 

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa 
i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania 
etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, 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 z organizacjami pozarządowymi i innymi 
partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z póżn. zm.), 
2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu, 
reprezentowany przez dowódcę pułku płk mgr inż. Bogdana PROKOPA 
oraz 
Zespół Szkół Akademickich we Włocławku powołany na mocy Uchwały Nr 18/12 
Senatu WSHE z dnia 28.06.2012 r. oraz uchwały Nr 44/15 Senatu KSW z dnia 
24.09.2015 r. w sprawie zmiany nazwy, reprezentowany przez Dyrektora 
mgr Zbigniewa SUSZYŃSKIEGO, 
zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1 . 

2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego, zwany dalej 
„Pułkiem" oraz Zespół Szkół Akademickich we Włocławku zwany dalej „Szkołą", będą 
współpracować ze sobą w celu: 

1) pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; 
2) kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji 

Sił Zbrojnych RP; 
3) pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego 

modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowychj 
4) wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły; 
5) upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Pułku i Szkoły; 
6) integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej. 

§2 . 

Szkoła zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów 
niniejszego porozumienia, a w szczególności do: 

1) popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza wojska 
w środowisku szkolnym; 



2) prowadzenia działalności promującej różnorodne formy pełnienia służby 
wojskowej; 

3) zapraszania przedstawicieli Pułku do udziału w ważnych wydarzeniach oraz 
przedsięwzięciach Szkoły; 

4) udziału przedstawicieli Szkoły w Święcie Pułku oraz innych uroczystościach 
o charakterze patriotyczno - rocznicowym; 

5) organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo -
rekreacyjnych; 

6) publikacji na stronie internetowej zdjęć, artykułów i materiałów filmowych 
związanych z celami porozumienia, 

7) wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji. 

§3 . 

Pułk zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów 
niniejszego porozumienia, w miarę posiadanych możliwości, między innymi przez: 

1) udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym klas wojskowych 
o profilu militarno - sportowym na podstawie rocznego planu współpracy; 

2) prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji 
różnych form służby wojskowej; 

3) zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych 
wydarzeniach rocznicowo - historycznych oraz szkoleniowo -
wychowawczych; 

4) udziału przedstawicieli Pułku w ważnych uroczystościach szkolnych; 
5) organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo -

rekreacyjnych; 
6) wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji. 

§4 . 

Szczegółowy zakres i formy wsparcia udzielanego przez Pułk Szkole będą 
określane w „Rocznym Planie Współpracy Jednostki Wojskowej Nr 1523 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi" na podstawie 
wniosków składanych przez Szkołę do Dowódcy Pułku poprzez Szefa Sekcji 
Wychowawczej. 

§5 . 

Szkoła do dnia 10 września składa do Pułku wnioski do Planu Współpracy na 
następny rok kalendarzowy. 

§6. 

Szkoła będzie przekazywała do dnia 24 stycznia każdego roku 
kalendarzowego do Pułku informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim 
w celu przeprowadzenia oceny jej przebiegu i wyników współpracy. 



Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach 
i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia. 

§8 . 

Wspólne przedsięwzięcia Szkoły i Pułku wykonywać będą z należytą starannością, 
wiedzą i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 

§9-

Wejścia młodzieży i nauczycieli Szkoły na teren Pułku odbywać się będą 
w grupach zorganizowanych pod kierownictwem nauczyciela (opiekuna), 
na podstawie wcześniej przedstawionego przez Szkołę wykazu osób 
uczestniczących w przedsięwzięciu. 

§10. 

Do koordynacji współpracy i realizacji niniejszego porozumienia wyznacza się 
następujące osoby: 
- ze strony Pułku - Szef Sekcji Wychowawczej 2pinż; 
- ze strony Szkoły - upoważniony przez dyrektora szkoły nauczyciel. 

§11. 

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

§12. 
Dowódca Pułku nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, 

które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia. 
§13. 

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. 

§14. 
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 
zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi 
partnerami społecznym (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, z późn. zm.). 

§15. 
1. 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.). 

2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie 
uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub 
znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

§16. 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają 

pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
§17. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 
otrzymują: 
- Dowódca 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego; 
- Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. 

§18. 
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego podpisania przez 

umawiające się strony. 
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