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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w dniu 07.10.2011 r. w Dobrodzieniu  

pomiędzy  

Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych ”SZTURMAN”  

w Lublińcu  

/NIP: 956-22-50-758; REGON 340581723/ 

reprezentowaną przez Zarząd Fundacji zwaną dalej Fundacją „SZTURMAN” 

a 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 

/NIP: 575- 10-25-291; REGON 000-198456/ 

reprezentowanym przez dyrektora Andrzeja DZIEMBĘ zwanym dalej „Zespołem 

Szkół”   

 

Preambuła 

Mając na uwadze potrzebę wspólnych działań w zakresie edukacji obywatelskiej, 

patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej, zorientowanych na szeroko rozumianą 

edukację dla bezpieczeństwa i zmierzających do poszerzenia wiedzy i praktycznych 

umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych zachowań podczas ewentualnych 

zagrożeń, jak również udzielania pomocy i ratowania życia ludzkiego i zdrowia, Zespół Szkół 

i Fundacja „SZTURMAN” zawierają porozumienie o następującej treści:  

§ 1 

Fundacja „SZTURMAN”, w miarę posiadanych możliwości zobowiązuje się do: 

1. Wsparcia w zakresie promocji szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa, 

popularyzowania zagadnień obronności wśród młodzieży, kształtowania prestiżu 

służby dla ojczyzny podczas różnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym  

i szkoleniowym, podejmowanych zarówno na terenie garnizonu Lubliniec, jak i na 

terenie Dobrodzienia. 

2. Zapraszania młodzieży Zespołu Szkół w Dobrodzieniu na:  

a. Warsztaty i spotkania o tematyce historii oręża polskiego a szczególnie historii 
jednostek specjalnych. 

b. Zawody sportowo-obronne rozwijające umiejętności ogólno wojskowe, uczące 

młodzież podejmowania koleżeńskiej współodpowiedzialności podczas 

wykonywania zadań zespołowych. 

c. Obozy, zgrupowania lub szkolenia o profilu obronnym (płatne według 
wzajemnie uzgodnionych stawek). 

d. Inne przedsięwzięcia o charakterze sportowym i szkoleniowym  

3. Udostępniania sprzętu wojskowego i wyposażenia oraz wydawnictw dla celów 

szkoleniowych – będących w dyspozycji Fundacji „SZTURMAN”. 



3 

 

   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu w miarę posiadanych możliwości 

zobowiązuje się do: 

1. Promowania zawodowej służby wojskowej – w tym w szczególności w Wojskach 

Specjalnych – na stronie internetowej Szkoły. 

2. Zorganizowania  stałej wystawy tematycznej poświęconej Fundacji „SZTURMAN’ 

oraz biografii byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu na 

terenie Szkoły.  

3. Zapewnienia udziału uczniów w uroczystościach, w tym przede wszystkim: świętach 

wojskowych, państwowych i spotkaniach rocznicowych na terenie Garnizonu 

Lubliniec. 

4. Zapraszania przedstawicieli Fundacji „SZTURMAN” na najważniejsze uroczystości 

szkolne lub inne wydarzenia o charakterze patriotycznym i kulturalnym na terenie 

szkoły, bądź gminy Dobrodzień.  

§ 2 

Szczegółowe przedsięwzięcia wynikające z zapisów ujętych w § 1, Strony będą uzgadniać 

według planów i ram czasowych określanych dla danego przedsięwzięcia bądź na roboczo z 

wyprzedzeniem określonym przez Strony.  

§ 3 

Do koordynacji współpracy i realizacji niniejszego porozumienia wyznacza się następujące 

osoby: 

- ze strony Fundacji „SZTURMAN”  – Zarząd Fundacji „SZTURMAN”; 

- ze strony Zespołu Szkół w Dobrodzieniu – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Dobrodzieniu. 

§ 4 

Wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym wzajemnie mieniu, Strony pokrywają 

z własnych środków.  

§ 5 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony na zasadzie partnerstwa z możliwością 

jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym – w przypadku 

rażącego naruszenia porozumienia. 

§ 6 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego 

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

zakończenia. 
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§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§ 9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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