
 

 

POROZUMIENIE 
 

 

Zawarte w dniu 18 sierpnia 2016 r. w Suwałkach pomiędzy: 

 

Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie II Liceum Ogólnokształcące 

Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów 

reprezentowanym przez: 

prezesa zarządu Klubu Historycznego im Armii Krajowej w Augustowie Panią Danutę Kaszlej 

a 

Aresztem Śledczym w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki 

reprezentowanym przez: 

ppłk Tomasza Smolińskiego -  Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach 

 

Celem porozumienia jest realizacja zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną, a w 

szczególności zajęć kulturalno oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne oraz 

społeczną readaptacją skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w 

Suwałkach. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 roku – w sprawie 

szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, 

zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.U. Nr 

211 poz. 2051), strony ustalają co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Strony zgodnie postanawiają nawiązać współpracę w celu popularyzacji wyników badań 

naukowych oraz realizacji działań edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, w ramach 

której będą wspólnie organizować wykłady, wystawy i inne formy upowszechniania wiedzy 

historycznej na temat podziemia niepodległościowego na ziemi augustowsko-suwalskiej, Obławy 

Augustowskiej oraz historii mieszkańców regionu. 

 

2. Działania określone w ust. 1. prowadzone będą według każdorazowych szczegółowych ustaleń 

między stronami. 

§ 2 

 

1. Areszt Śledczy w Suwałkach zobowiązuje się do: 

 

a) zorganizowania grup skazanych chętnych do podjęcia nieodpłatnych prac o charakterze 

pomocniczym na rzecz Klubu Historycznego im Armii Krajowej w Augustowie, 

 

b) objęcia opieką wskazanych przez Klub Historyczny im Armii Krajowej w Augustowie miejsc 

pamięci na terenie Suwałk, Gib i Augustowa oraz innych miejsc w regionie, 

 

c) użyczenia pomieszczenia i sprzętu potrzebnego do projekcji filmów i prezentacji (komputer, 



rzutnik, głośniki, ekran) 

§ 3 

 

1. Klub Historyczny im Armii Krajowej w Augustowie zobowiązuje się do: 

 

a) dostarczania do Aresztu Śledczego w Suwałkach materiałów edukacyjnych oraz historyczno-

informacyjnych, 

 

b) prowadzenia spotkań z osadzonymi w ramach zajęć kulturalno-oświatowych w celu 

upowszechniania wiedzy na temat podziemia niepodległościowego na ziemi augustowsko-suwalskiej, 

Obławy Augustowskiej oraz historii mieszkańców regionu, 

 

c) przekazywania informacji na temat działań Klubu Historycznego im Armii Krajowej w 

Augustowie. 

 

§ 4 

 

 Strony ustalają przedstawicieli: 

 

1. Do kontaktów ze strony Klubu Historycznego im Armii Krajowej w Augustowie upoważniona jest 

prezes Pani Danuta Kaszlej tel.: 507 248 628 

 

1. Do kontaktów ze strony Aresztu Śledczego w Suwałkach upoważniony jest por. Michał 

Chrościelewski – tel.: 793 397 600, e-mail: michal.chroscielewski@sw.gov.pl 

 

§ 5 

 

 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Porozumienie zawarte jest na czas 

nieokreślony z możliwością rozwiązania za obopólną zgodą lub wypowiedzenia w formie pisemnej 

przez jedną ze stron z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

 

§ 6 

 

 Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Porozumienie podpisali: 

 

 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie              Areszt Śledczy w Suwałkach 

 

                PREZES  DYREKTOR 

                                   

           mgr Danuta Kaszlej                                                                        ppłk mgr Tomasz Smoliński 


