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Warszawa, dnia ………................ r. 

     

         DYREKTOR DEPARTAMENTU 

         KOMUNIKACJI SPOŁECZNE MON 

pieczęć organizacji            al. Niepodległości 218 

              00-911 Warszawa 

 
 

REALIZACJA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z MINISTREM OBRONY NARODOWEJ W ……….. R. 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Pełna nazwa organizacji pozarządowej           Nr Krajowego Rejestru Sądowego 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym 

 

................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. 
tel.          fax    e-mail      nazwa strony internetowej 

 

.............................................................................................................................. Czy organizacja ma status organizacji pożytku publicznego?   Tak   Nie 
Imię i nazwisko prezesa (ew. nr tel. komórkowego) 

  
Liczba członków organizacji wg stanu na dzień 31.12. roku sprawozdawczego (lub późniejszy): ...................................................  

 

 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę:  .................................................................................................................................................................................................. 

         
imię i nazwisko    funkcja     nr tel.   adres e-mail 
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I. Proszę podać przykłady  przedsięwzięć organizacji przedstawiających realizację celów i zobowiązań zawartych w porozumieniu z MON: 

 

Nazwa przedsięwzięcia, 

data i miejsce 

Krótki opis przedsięwzięcia Współorganizatorzy Środowiska 

uczestniczące 

Jednostka wojsko-

wa udzielająca 

wsparcia 

Źródła finansowa-

nia, instytucje 

wspierające 

Nagłośnienie 

medialne 

 

 

 

 

      

 

 

II. Udział organizacji w planach współpracy Sił Zbrojnych RP w roku sprawozdawczym   

 

Plan współpracy na rok sprawozdawczy. 

Liczba zgłoszonych wniosków organizacji do planu współpracy  

jednostek wojskowych 

Liczba wniosków organizacji ujętych w planach współpracy 

 jednostek  wojskowych 

 

 

 

 

 

 

III. Inicjatywy, propozycje, wnioski, które organizacja zgłaszała w roku sprawozdawczym r. do Ministerstwa Obrony Narodowej: 

 

Wykonanie  zadań publicznych w trybie ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nieodpłatne przekazywanie zbędnego mienia  rucho-

mego Skarbu Państwa 

Patronaty honorowe 

 lub udział w komitecie honorowym 

liczba ofert zgłoszonych 

przez organizację 

liczba wykonanych  zadań 

publicznych  

liczba wniosków 

 organizacji  

mienie otrzymane przez 

organizację  

Ministra Obrony  

Narodowej 
1
 

dowódców jednostek woj-

skowych (bez pośrednic-

twa MON) 

  

 

    

 

                                                           
1
  Decyzja nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony 

Narodowej w komitecie honorowym: §3. Objecie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wydarzenia (...) Minister może powierzyć  sekretarzowi stanu,  Szefowi Sztabu 

Generalnego WP, podsekretarzowi stanu, dyrektorowi właściwego departamentu, dowódcy rodzaju sił zbrojnych, szefowi inspektoratu lub wskazanemu dowódcy okręgu wojskowego, kor-

pusu, dywizji, brygady oraz szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 
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IV. Udział organizacji w pracy zespołów doradczych i inicjatywnych, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów 

administracji publicznej: 

 

Nazwa urzędu, instytucji czy innego 

podmiotu, który utworzył zespół  

Nazwa i cel utworzenia zespołu Nazwy podmiotów będących członkami 

zespołu 

Czas działania Wynik działania 

 

 

    

 

V. Proszę wymienić jednostki wojskowe
2
 (maksymalnie 3),  z którymi współpracę organizacja ocenia najwyżej. Proszę o uwzględnienie następujących kry-

teriów oceny: stosowanie zasady pomocniczości, profesjonalizm, jawność i przejrzystość działania, efektywność, równoprawne traktowanie i poszano-

wanie autonomiczności organizacji pozarządowych. 

 

 

 

VI. Propozycje i uwagi dotyczące współpracy z resortem obrony narodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

           ........................................................................ 

              
podpis prezesa organizacji 

                                                           
2
 Uwaga! Departamenty MON nie są jednostkami wojskowymi, pytanie zatem nie dotyczy członków korpusu służby cywilnej ani oficerów urzędu MON. 


