
 

Uchwała nr 20/V/2015 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

w sprawie podjęcia współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z Legią 

Akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Na podstawie § 4 ust 1 i 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu 

z późniejszymi zmianami, Młodzieżowa Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§1 

Wnioskuje się do Rady Miasta Lublin o nawiązanie współpracy z ochotniczą 

formacją wojskową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Legią 

Akademicką”. 

§2 

Uzasadnienie wysunięcia propozycji współpracy jest pomoc Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin , Legii Akademickiej w popularyzowaniu idei wstępowania młodzieży 

w szeregi organizacji paramilitarnych oraz zachęcania młodych do udziału w życie na 

rzecz bezpieczeństwa państwa. 

§ 3 

Propozycje współpracy wysuwa Komisja Współpracy Zewnętrznej MRML. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta 
 

/ - / Tomasz Palmi 



 
Załącznik 

do uchwały nr 20/V/2015 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

UZASADNIENIE 

  

Z uwagi na rosnące niebezpieczeństwo związane z sytuacją na Ukrainie, 

polska młodzież powinna być przygotowana na ewentualne skrajne sytuacje 

kryzysowe. Nie chodzi tu tylko o konflikt zbrojny, ale również o zdarzenia takie, jak 

klęski żywiołowe . W odpowiedzi na możliwość wystąpienia takich sytuacji lubelska 

młodzież reprezentowana poprzez swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Rada 

Miasta Lublina powinna nawiązywać współpracę z organizacjami mającymi 

doświadczenie w propagowaniu określonych postaw społecznych oraz 

w aktywizowaniu do włączania się w działalność związaną  z szeroko rozumianą 

pomocą instytucjom państwowym w sytuacjach kryzysowych. Jedną z takich 

organizacji jest  Legią Akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

im. ppor. Jana Bołbota. Ta paramilitarna organizacja skupia w swoich szeregach 

studentów lubelskich szkół wyższych, chętnych do dzielenia się swoim 

doświadczeniem i pasją. Jedną ze sfer działalności LA jest prowadzenie szkoleń dla 

uczniów klas ponadgimnazjalnych  pragnących pogłębić swoja wiedzę w dziedzinie 

wojskowości, w tym procedur związanych z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia 

wewnętrznego i zewnętrznego naszego kraju. Korzystając z doświadczenia Legii 

Akademickiej Młodzieżowa Rada Miasta Lublin mogłyby w ramach swojej statutowej 

działalności prowadzić wraz z przedstawicielami LA KUL cyklu wykładów oraz 

szkoleń wśród młodzieży lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. 

LA KUL mogłaby także wspierać MRML w inicjatywach i przedsięwzięciach 

przez nas organizowanych, oraz promować działalność Rady wśród lubelskiej 

młodzieży, co z pewnością  będzie dobrą inwestycją w nasze teraźniejsze i przyszłe 

działanie. 


