POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy
CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
i
FUNDACJĄ „NIKT NIE ZOSTAJE”

(Pełna nazwa podmiotu zawierającego porozumienie)

zawarte w Warszawie w dniu …………………………..………….2018 r.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie, zwane dalej
”Centrum Weterana” reprezentowane przez:
płk Leszka STĘPNIA – Dyrektora Centrum Weterana
oraz Fundacja „Nikt Nie Zostaje”, zwana dalej „Fundacją” z siedzibą w Warszawie
ul. Świętokrzyska 32/1U-87 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Rejestr
Stowarzyszeń pod numerem KRS:0000499206, reprezentowana przez:
Jadwigę ZAKRZEWSKĄ – Prezesa Fundacji
Adama NIEMCZAKA – Wiceprezesa Fundacji
− mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz weteranów,
weteranów poszkodowanych, ich rodzin oraz rodzin żołnierzy poległych podczas
działań poza granicami;
− zgodnie z postanowieniami 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. Min. Obr. Nar. poz. 131 z późn. zm.), zwanej dalej decyzją Nr 187/MON
zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.
Centrum Weterana oraz Fundacja będą współpracować ze sobą w celu:
1)

niesienia pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni
i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także
rodzinom takich żołnierzy;

2)

niesienia pomocy rodzinom żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli
w związku z wykonywaniem misji wojskowych poza granicami kraju;

3)

popularyzacji zagadnień dotyczących działań polskich żołnierzy poza
granicami państwa;

4)

budowania w społeczeństwie szacunku wobec służby wojskowej oraz
kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo
zadań obronnych;

5)

kształtowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego
oraz świadomości, jak ważna jest pełniona przezeń służba.
§ 2.
Fundacja zgodnie z obowiązującym statutem i regulaminem zobowiązuje

się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia,
w szczególności do:
1)

niesienia pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni
i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju;

2)

niesienia pomocy rodzinom żołnierzy, o których mowa w pkt 1;

3)

niesienia pomocy rodzinom żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli
w związku z wykonywaniem misji wojskowych poza granicami kraju;

4)

kultywowania pamięci o żołnierzach poległych na służbie;

5)

kształtowania postaw i świadomości społecznej dotyczącej służby publicznej,
w tym służby wojskowej;

6)

prowadzenia działalności promującej służbę wojskową;

7)

informowania Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
o własnych inicjatywach związanych z pomocą weteranom, weteranom

poszkodowanym, ich rodzinom, oraz rodzinom żołnierzy poległych, a także
o działaniach edukacyjno - promocyjnych zwiększających wiedzę na temat
udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza
granicami państwa;
8)

finansowania lub współfinansowania podejmowanych działań na rzecz
środowiska weteranów.
§ 3.

Centrum Weterana udzieli, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji
celów statutowych w dziedzinie obronności państwa, w szczególności przez:
1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć
Fundacji na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych,
które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części, na zasadach
określonych w załączniku do decyzji Nr 187/MON;
2) konsultowanie z Fundacją projektów dokumentów dotyczących celów
statutowych Fundacji;
3) udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
oraz służbę wojskową;
4) popularyzowanie działalności Fundacji zgodnie z przyjętymi zasadami dla
organizacji pozarządowych.
§ 4.
Fundacja przesyła do dnia 10 września każdego roku wnioski do planów
współpracy, o których mowa § 3 pkt. 1, do Centrum Weterana.
§ 5.
Fundacja przekazuje do dnia 10 stycznia każdego roku Dyrektorowi Centrum
Weterana informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu
przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej
oraz przesłania przez Dyrektora Centrum Weterana stosownej informacji w tej sprawie
do właściwego przełożonego w terminie do 31 stycznia.

§ 6.

Strony

zobowiązują

się

do

wzajemnego

informowania

o

zdarzeniach

i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§ 7.
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu Centrum Weterana
i resortu obrony narodowej.
§ 8.
Centrum Weterana nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i innej prawem określonej
za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego
porozumienia.
§ 9.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień
porozumienia strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie
możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy
dla siedziby Centrum Weterana.
§ 10.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego
rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Centrum Weterana zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia
porozumienia przez Fundację lub wystąpienia okoliczności, o których mowa
w § 15 ust. 1 „Zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, stanowiącymi załącznik do
decyzji Nr 187/MON
§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 12.

1. W

sprawach

nieuregulowanych

w

porozumieniu

mają

zastosowanie

postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa
w § 10 ust. 2.
2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 10 ust. 2, 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.

§ 13.
Porozumienie

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

§ 14.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

egzemplarzach.

