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Otwarty Konkurs Ofert 
na realizację zadań publicznych zlecanych  

przez Ministra Obrony Narodowej w 2014 roku 

 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych.  

 

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych  

w formie powierzenia oraz wspierania. 

 

POWIERZENIE 

 

RODZAJ ZADANIA: 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

1. Finał IX edycji konkursu ‘Lex et Patria’ 
 

1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 13 000,00 zł. 

2) W 2013 roku na zadanie wydatkowana była kwota 14 000,00 zł. 
3) Termin realizacji zadania: 15.05 - 31.07.2014 r. 
4) Oferty należy składać do dnia 16.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert: do dnia 24.04.2014 r. 
6) Warunki realizacji zadania: 

- miejsce realizacji zadania: Warszawa; 
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu finału konkursu ‘Lex et Patria’ 

będącego uwieńczeniem całorocznego współzawodnictwa jednostek wojskowych  
i wyłonienia najbardziej praworządnych jednostek oraz żołnierzy i pracowników wojska;  
- oferent powinien zapewnić materiały promocyjne nawiązujące do konkursu, zaproszenia, 
dyplomy oraz nagrody dla finalistów konkursu; 
- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać odpowiednie  
kwalifikacje i doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o podobnym charakterze.  

7) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku  
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.  

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie. 
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji  

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
 
 

PODSEKRETARZ STANU  
w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 

 

Maciej JANKOWSKI 
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2. Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach 
 

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł. 
2) W 2013 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 50 000,00 zł. 
3) Termin realizacji zadania: 2.05 - 30.06.2014 r. 
4) Oferty należy składać do dnia: 16.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 24.04.2014 r. 
6) Warunki realizacji zadania: 

- kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Wojska w Szachach. 
Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie  
w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: bazę lokalową i materiałowo-techniczną 
umożliwiającą realizację zadania. 

7) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie. 
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
 

3. Przygotowanie i zabezpieczenie udziału reprezentacji Wojska Polskiego  
w XXV Mistrzostwach NATO w Szachach ‘NATOCHESS 2014’ 

 

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 70 000,00 zł. 
2) W 2013 r. na zadanie pn. Przygotowanie i udział reprezentacji Wojska Polskiego  

w XXIV Mistrzostwach NATO w Szachach ‘NATOCHESS 2013’ wydatkowano środki  

w wysokości 100 000,00 zł - mistrzostwa odbyły się w Polsce. 
3) Termin realizacji zadania: 01.06 - 31.10.2014 r. 
4) Oferty należy składać do dnia: 16.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 24.04.2014 r. 
6) Warunki realizacji zadania: 

- miejsce realizacji zadania: Polska/ Kanada; 
- kompleksowe przygotowanie i zabezpieczenie udziału reprezentacji Wojska Polskiego  
w Mistrzostwach NATO w Szachach wraz z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia 
oraz ubezpieczenia dla reprezentacji;  
- podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie  
w realizacji zadań o podobnym charakterze. 

7) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie. 
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
 

4. Centralny Zlot klas wojskowych 
 

1) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 220 000,00 zł. 
2) W 2013 r. zadanie nie było zlecane do realizacji. 
3) Termin realizacji zadania: 01.08 - 31.10.2014 r. 
4) Oferty należy składać do dnia: 16.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 24.04.2014 r. 
6) Warunki realizacji zadania: 

- miejsce realizacji zadania: Świętoszów;  
- zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego 

zlotu klas o profilu wojskowym (5 dni), przewiduje się udział ok. 600 uczniów  
wraz z nauczycielami, wychowawcami, instruktorami i obsługą logistyczno-techniczną; 

- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien zagwarantować uczestnikom 
zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobowe zabezpieczenie ratowniczo-medyczne 
wraz z ambulansem; oferent powinien zapewnić cykl zajęć sprawnościowych takich jak: 
strzelanie, praca z mapą, rzut granatem, marszobieg, musztra, konkurs piosenki 
patriotycznej oraz pokaz sprzętu wojskowego;  

- wykonawca powinien zapewnić realizację reportażu filmowego i fotograficznego  
ze Zlotu, powinien posiadać również niezbędne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć  
o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o udokumentowanych kwalifikacjach. 

7) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie. 
8) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
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5. Organizacja i przeprowadzenie konferencji pn. ‘20 - lecie działalności  
 Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego’ 

 

1) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 16 000,00 zł. 

2) W 2013 roku zadanie nie było zlecane do realizacji. 
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku  

do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert. 
4) Termin realizacji zadania: 1.06 - 31.07.2014 r. 
5) Oferty należy składać: do 16.04.2014 r. 
6) Termin dokonania wyboru ofert: do 24.04.2014 r. 
7) Warunki realizacji zadania: 

- miejsce realizacji zadania: Warszawa; 
- zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu konferencji dla ok. 350 osób,  

mającej na celu upamiętnienie i prezentację dorobku, potencjału oraz możliwości 
Prawosławnego Ordynariatu Polowego, wskazanie jego roli w Wojsku Polskim  
oraz przedstawienie obszarów jego aktywności; 

- oferent powinien zapewnić obsługę techniczną urządzeń multimedialnych,  
nagłośnienie oraz odpowiednią oprawę konferencji zarówno pod względem 
merytorycznym jak i technicznym (wykładowcy, banery, dekoracje)  
wraz z organizacją poczęstunku dla uczestników konferencji; 

- podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien posiadać doświadczenie  
w organizacji konferencji. 

8) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie. 
9) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
 

 

WSPIERANIE 

 

RODZAJ ZADANIA: 

 

 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

(w tym m. in.: kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie 

młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, budowanie 

pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych  

w misjach poza granicami państwa, prowadzenie działalności żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku, 

kombatantów i weteranów) 

 
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 250 000,00 zł. 

2) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku  
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert. 

3) Termin realizacji zadania: 14.07 - 28.12.2014 r. 
4) Oferty należy składać: do 30.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert: do 19.05.2014 r. 

6) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowach. 
7) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
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RODZAJ ZADANIA:  

 

 

PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ,  

PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, 

OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 

 

(w tym działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej  

w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane  

ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami historycznych wydarzeń) 

 
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 340 000,00 zł. 

2) Zasady, tryb i kryteria przyznawania dotacji ujęte zostały w załączniku  
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert. 

3) Termin realizacji zadania: 14.07 - 28.12.2014 r. 
4) Oferty należy składać: do 30.04.2014 r. 
5) Termin dokonania wyboru ofert: do 19.05.2014 r. 

6) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowach. 
7) Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji 

Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193. 
 
 

III. Warunki składania ofert: 
 

1) Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik  

do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest także  

na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska ze społeczeństwem). 
 

2) Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności 

MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą te oferty, które wpłyną  

do kancelarii ogólnej DWiPO MON w terminach podanych przy poszczególnych rodzajach zadań.  

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii. 
 

3) Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Wychowania i Promocji 

Obronności MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań  

w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania 

formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert. 
 

4) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone  

są w Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na realizację 

zadań publicznych w zakresie obronności w 2014, które stanowią integralną część  

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej  

www.wojsko-polskie.pl. 
  

5) Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON  

oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl. 
 

6) Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursów, nie przysługuje odwołanie.  

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem 

dotacji w oczekiwanej wysokości. 
 

http://www.wojsko-polskie.pl/
http://www.wojsko-polskie.pl/
http://www.wojsko-polskie.pl/
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7) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
 

8) Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie 

umowa o wspieranie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 
 

9) Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON 

pod nr. telefonu: 22/ 68 40 175, 68 40 142, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 14:00. 

 

 
DYREKTOR  

DEPARTAMENTU WYCHOWANIA  
i PROMOCJI OBRONNOŚCI 

 
 

płk Jerzy GUTOWSKI 
 


