
               Giżycko, dnia 25.11. 2009 r. 
 

 

POROZUMIENIE NR 160/2009 
 

pomiędzy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika  
 
                 w Ostrołęce, a 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku 
 
 

 

Na podstawie § 8 załącznika do 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  zawarto 

porozumienie pomiędzy wymienionymi powyżej podmiotami, zwanymi dalej stronami 

porozumienia. 

 

§ 1.  Strony porozumienia. 

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana , 11 – 500 Giżycko ul. Wojska Polskiego 21, 

reprezentowana przez dowódcę gen. bryg. Piotra BŁAZEUSZA jako jednostka 

resortu Obrony Narodowej; 

 

 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika  w Ostrołęce  , 07 – 410 

Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5, reprezentowana przez dyrektora, Pana                   

mgr Adama OCHENKOWSKIEGO 

 

§ 2. Celem porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy  

stronami porozumienia , w tym w szczególności zasad korzystania przez szkołę           

/ II Społeczne Liceum Ogólnokształcące / z obiektów wojskowych, infrastruktury 

wojskowej,  pomocy logistycznej, sprzętu wojskowego oraz pomocy instruktorskiej  

15 Brygady Zmechanizowanej; 

 

§ 3. Obszary współdziałania. 

 

§ 3.1 Realizacja szkolnego programu dydaktyczno – wychowawczego; 

 



§ 3.2 Wsparcie realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji obywatelskiej , 

patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej w zakresie nie powodującym              

w jednostce powstawania dodatkowych kosztów lub wydatków; 

 

§ 3.3 Ochrona czci i godności munduru żołnierza polskiego, kultywowanie historii        

i tradycji oręża polskiego w środowisku młodzieży i żołnierzy  oraz popularyzowanie 

tych wartości w społeczności lokalnej; 

 

§ 3.4 Propagowanie zawodu żołnierza i wychowania dla obronności; 

 

§ 4. Współpraca będzie obejmowała wsparcie merytoryczne i logistyczne 

działalności partnera społecznego tj. II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 

Liceum  jako partner społeczny zobowiązuje się do realizacji w/w warunków 

współpracy przestrzegając przepisów ogólnych oraz przepisów szczególnych 

regulujących tok życia wojskowego , w tym w szczególności przepisów o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie obiektów wojskowych. Ponadto zobowiązuje 

się do przestrzegania innych uregulowań,   w tym regulaminów , instrukcji oraz 

innych przepisów wewnętrznych. Jednostka wojskowa zobowiązuje się do 

współpracy  w w/w obszarach , udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego 

w zakresie doskonalenia wiedzy specjalistycznej, a w szczególności prezentacji 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego w czasie dni otwartych koszar oraz zgodnie ze 

zgłoszonym z miesięcznym wyprzedzeniem zapotrzebowaniem. Współpraca 

odbywać się będzie poprzez wyznaczony pododdział kierunkowy, tj. w oparciu o 

obiekty i wyposażenie dywizjonu artylerii samobieżnej w Orzyszu. Strony zgodnie 

stwierdzają, że współpraca może zostać poszerzona o inne pododdziały i obiekty 15 

Brygady Zmechanizowanej, jak również  o wykorzystanie – zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami obiektów wojskowych 15 BZ. , jak również                              

o wykorzystanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektów przynależnych 

Liceum. Szczegóły w tym zakresie będą ustalone w trybie roboczym, co najmniej                  

z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Strony ustalają, że w przypadku realizowania 

przez brygadę zajęć  o dużej wartości  szkoleniowej i metodycznej uczniowie Liceum 

mogą  wystąpić w roli obserwatorów przedsięwzięcia po wcześniejszym 

ustaleniu form i zasad uczestnictwa. 

Określona w § 4 współpraca nie może powodować powstawania dodatkowych 

kosztów lub wydatków po stronie jednostki wojskowej jak również nie może 

ingerować i zakłócać szkolenia pododdziałów. 



 

§. 4.1 W ramach możliwości 15 Brygada Zmechanizowana udzieli pomocy                         

w przygotowaniu i przeprowadzeniu „obozu taktycznego” kończącego rok szkolny dla 

klas liceum. Szczegółowy Plan opracują nauczyciele Liceum, przedstawią do 

akceptacji Dowódcy 15 BZ. Wsparcie w organizacji obozu nie może generować 

kosztów i wydatków po stronie jednostki wojskowej. 

 

 

§ 5. Partner społeczny zobowiązuje się do promowania wojska, w tym                               

w szczególności współpracy z 15 Brygadą Zmechanizowaną na tablicach 

informacyjnych szkoły, w Internecie oraz wydawnictwach lokalnych , propagowania 

idei patriotyzmu , poszanowania symboli narodowych i wojskowych, poszanowania 

munduru.  

 

§ 5. 1 Porozumienie  zawarto na czas nieokreślony. 

 

§ 5. 2 Strony mają prawo wypowiedzenia porozumienia w każdym momencie bez 

podania przyczyn. 

 

§ 5. 3 Każda zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zawarcia 

nowego porozumienia. 

§ 5. 4 Niniejsze porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 
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