POROZUMIENIE
zawarte w Warszawie .............................

pomiędzy:

Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich, z siedzibą
w Warszawie, reprezentowanym przez:
…................................. …...................................
…................................. …....................................
a
…..........................................................................z siedzibą w …...........................
….....................................................................................................,
reprezentowanym przez:
….........................................................................
….......................................................................

Uznając za niezbędne połączenie sił w celu wspólnego działania na rzecz Kresowian,
umawiające się strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści :
§1
Podstawowym celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw
mających na celu:
1/ integrację środowisk kresowych oraz organizacji patriotycznych pielęgnujących
dziedzictwo i pamięć o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej,
2/ podnoszenie poziomu wiedzy w społeczeństwie o historii Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej, dziedzictwie kulturowym i jego znaczeniu we współczesnej
cywilizacji /a w tym m.in. organizowanie odczytów, prelekcji oraz podróży
edukacyjno- historycznych na Kresy/,
3/ występowanie z petycjami, pismami do władz państwowych, samorządowych,
sądowniczych i prokuratorskich w sprawach dotyczących Kresowian.
4/ uczestniczenie w pracach Zespołu Parlamentarnego ds. Kresów, Kresowian
i Dziedzictwa Ziem Wschodnich byłej Rzeczypospolitej; przekazywanie
stanowiska w imieniu środowiska skupionego przy PZOKiK.
5/ aktywizacja młodego pokolenia potomków Kresowian do wspólnego działania,
udzielanie pomocy prawnej i zawodowej w realizowaniu ich planów zawodowych.

§2
Do priorytetowych zadań należą :
1/ poparcie projektu ustawy, która dotyczy ustanowienia 11 lipca Narodowym Dniem
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach
polskich na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej,
2/ współudział w zorganizowaniu w lipcu w Warszawie uroczystości rocznicowych
upamiętniający ofiary ludobójstwa,
3/ współudział w budowie pomnika w Warszawie ofiar ukraińskiego ludobójstwa,
4/ współudział w budowie muzeum kresowego.
§3
Inne konkretne wspólne przedsięwzięcia /zadania/ będą ustalane drogą elektroniczną
lub na posiedzeniu przedstawicieli umawiających się stron.
§4
W razie podjęcia wspólnego działania organizacja, która zainicjuje i/lub będzie jego
głównym wykonawcą może umieścić w nagłówku przedsięwzięcia swoją nazwę i
logo na pierwszym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z drugą stroną.
§5
Każda z umawiających się stron realizuje swoje cele statutowe we własnym zakresie,
nie naruszając interesów prawnych drugiej strony.
§6
Każda z umawiających się stron ma prawo powoływać się w dokumentach, pismach
na współpracę z drugą stroną.
§7
Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony; jednostronne odstąpienie wymaga
formy pisemnej.
Patriotyczny Związek Organizacji
Kresowych i Kombatanckich
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