
 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

między 

DOWÓDCĄ 21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W  ŚWIDWINIE 

 

STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ LOTNISKA WOJSKOWEGO ŚWIDWIN 

i 

ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PROF. JANA RA DOMSKIEGO 

W TYCHOWIE 

 
zawarte w Świdwinie w dniu 23 września 2011r. 

 
 

 
Mając na względzie zapewnienie warunków trwałej współpracy w zakresie 

upowszechniania patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodległość 
Ojczyzny, kultywowania bojowych i pokojowych tradycji lotnictwa polskiego, 
popularyzowania wśród młodzieży walorów służby w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych 
oraz kultywowanie lotniczych tradycji Świdwińskiego Garnizonu, Dowódca 21. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,  Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Wojskowego 
Świdwin, 

 - wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, 0000337855 
- reprezentowane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Ćwiertnię, 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie 
- reprezentowane przez Dyrektora mgr Józefa Grabarczyka oraz trzech uczniów, 
 
zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Komórki organizacyjne 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego i jednostki organizacyjne 

podległe Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego lub przez niego nadzorowane, zwane 

dalej „21. Bazą Lotnictwa Taktycznego”, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska 

Wojskowego Świdwin, zwane dalej „Stowarzyszeniem” oraz Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych zwane dalej „Szkołą”, będą współpracować ze sobą w celu:  

 

1) patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży, rozwijania jej predyspozycji do 

służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim w Siłach 

Powietrznych, jednostkach desantowo-szturmowych, powietrznodesantowych, 

w kawalerii powietrznej i oddziałach rozpoznawczych; 

2) kultywowania i upowszechniania tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego, 

szczególnie lotniska wojskowego Świdwin; 

3) upowszechniania dorobku polskiej myśli lotniczej; 
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4) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, 

w tym uroczystości związanych z upamiętnianiem bohaterskich walk lotników oraz świąt 

jednostek wojskowych garnizonu Świdwin;  

5) popularyzacji oraz upowszechnienia dorobku 21. BLT  w Świdwinie; 

6) odtworzenia historii seniorów lotnictwa związanych z lotniskiem w Świdwinie; 

7) popularyzowania wizerunków obecnej kadry, dowódców, pilotów 21. BLT. w Świdwinie; 

8) zapewnienia prawidłowego procesu gromadzenia i odtwarzania eksponatów i pamiątek 

związanych z lotnictwem; 

9) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego oraz integrowania środowiska 

żołnierskiego.  

 

§ 2. Stowarzyszenie i Szkoła zobowiązują się do: 

 

1) konsultowania z 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego przedsięwzięć będących w kręgu 

zainteresowania  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) współdziałania w organizowaniu ogólnokrajowych i regionalnych zawodów sportowo-

obronnych oraz popularyzowania i wspierania szkolenia sportowo-obronnego wśród 

młodzieży;  

3) upowszechniania patriotycznych postaw oraz historii i tradycji oręża polskiego, między 

innymi poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi szkołami i uczelniami 

wojskowymi;  

4) tworzenia sal tradycji Wojska Polskiego, a także środowiskowych miejsc rozwoju 

kulturalnego i upowszechniania wiedzy historycznej;  

5) przekazywania pamiątek i eksponatów o charakterze patriotycznym muzeom i salom 

tradycji; 

6) udziału w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych, a także pokazach i ćwiczeniach 

wojskowych, szczególnie organizowanych przez Siły Powietrzne oraz jednostki 

spadochronowe; 

7)  współpracy z organizacjami byłych żołnierzy zawodowych; 

8) ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 

wszystkich cywilnych uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach 

i w obiektach wojskowych oraz przy użyciu pojazdów i urządzeń wojskowych. 

 

§ 3. 21. Baza Lotnictwa Taktycznego udzieli Stowarzyszeniu i Szkole pomocy 

w prowadzeniu działalności statutowej poprzez: 
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1) użyczenie nieruchomości, pomieszczeń – na podstawie umowy użyczenia – zawartej 

przez szefa właściwego terytorialnie zarządu infrastruktury; 

2) użyczenie sprzętu i środków łączności, w miarę posiadanych możliwości, na podstawie 

umów cywilno – prawnych zawartych zgodnie z następującymi zasadami: 

a) użyczone mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i Szkoły oraz planu, o którym mowa w  § 4, 

b) Stowarzyszenie i Szkoła ponoszą zwykłe koszty użyczonego mienia albo refundują 

jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki, 

c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w użyczonym mieniu Stowarzyszenie i Szkoła 

pokrywają z własnych środków; 

3) popularyzowanie statutowej działalności Stowarzyszenia i Szkoły – w miarę możliwości – 

w publikacjach 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego; 

4) umożliwienie żołnierzom 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego przynależności do 

Stowarzyszenia i Szkoły oraz uczestnictwa w jego pracach na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach, po uzyskaniu pozwolenia od Ministra Obrony Narodowej; 

5) wspieranie przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego  przedsięwzięć Stowarzyszenia  

i Szkoły; 

6) udostępnianie wydawnictw i materiałów poglądowych 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

§ 4. Stowarzyszenie, Szkoła i upoważniona komórka organizacyjna 21. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego będą uzgadniać, do dnia 30 czerwca każdego roku, plan wspólnych 

przedsięwzięć na rzecz obronności państwa oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów 

współdziałania. 

§ 5. Strony porozumienia nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności cywilnej i innej za 

zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia,  z zastrzeżeniem 

§ 3 pkt 2 lit. c. 

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu 21. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego. 

§ 7. Stowarzyszenie i Szkoła zobowiązuje się do informowania Dowódcy 21. Bazy 

Lotnictwa Taktycznego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację 

porozumienia. 

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia 

przedstawione w  decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. 
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 w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami 

pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) 

§ 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień 

porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego 

zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie 

możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez właściwy dla m. Świdwin 

sąd powszechny. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania 

przez każdą ze Stron, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, w razie 

rażącego naruszenia przez Stowarzyszenie i Szkoły postanowień porozumienia. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§ 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 
 
 
 
 

W imieniu 
 Stowarzyszenia:  

W imieniu 
zespołu szkół 

ponadgimnazjalnych: 
 

W imieniu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego: 

 W-ce Prezes Zarządu 
 
 

Dyrektor Dowódca  
 

ppłk rez. pil. Krzysztof 
LESZCZYŃSKI 

mgr Józef 
GRABARCZYK 

 
 

      płk dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI  

  
Uczniowie szkoły: 

   
Sandra KOROLCZUK 
Robert RADZIMSKI 
Piotr PIĄTKOWSKI 

 

 

 


