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Katarzyna Bukowska

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, 
określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.
Rodzaj zadania
Wsparcie obejmie następujące zadania:
ZADANIE I
Organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczystości środowisk kombatanckich oraz ofiar 
wojny i ofiar represji.
ZADANIE II
Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności 
niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi 
wydarzeniami, czynami i działalnością, w formie pomników, obelisków, tablic pamiątkowych i 
epitafiów.
ZADANIE III
Przedsięwzięcia z zakresu dokumentowania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodległość i 
suwerenność RP (wydawnictwa, filmy i wystawy).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
Kwota dotacji dla jednej oferty nie może być wyższa niż 10 tys. zł. Wysokość środków publicznych 
na realizację poszczególnych zadań wynosi 500 tys. zł.

Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przyznawana będzie na dofinansowanie realizacji zadania. Organizacja pozarządowa oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których oferta zostanie wybrana, będą 
zobowiązane do wykorzystania przekazanych przez Urząd środków wyłącznie na realizację zadania 
w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową.
Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania powinna nastąpić w roku 2005 na warunkach ustalonych w umowie między 
Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a podmiotem, którego oferta została 
wybrana. Urząd upoważniony będzie do kontrolowania realizacji zadania. Organizacja korzystająca 
z dotacji będzie zobowiązana prowadzić odrębną ewidencję księgową środków wydatkowanych na 
realizację zadania, a także w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta sporządzić 
sprawozdanie z wykonania zadania.
Terminy składania ofert

Oferty powinny być składane nie później, niż: 

• do 30 kwietnia, w odniesieniu do zadań przewidzianych do realizacji w II kwartale 2005 r.
(zadanie 1 i 2), 

• do 30 kwietnia, w odniesieniu do zadań przewidzianych w II i III kwartale 2005 r. (zadanie 
3), 

• do 31 lipca, w odniesieniu do zadań przewidzianych do realizacji w III kwartale 2005 r. 
(zadanie 1 i 2), 



• do 30 września, w odniesieniu do zadań przewidzianych do realizacji w IV kwartale 2005 r. 
Kontakt:
Oferty należy kierować na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
ZASTRZEŻENIE: oferta powinna wpłynąć do Urzędu nie później niż miesiąc przed wyznaczonym 
przez oferenta terminem związania ofertą.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana będzie przez kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Podstawowym kryterium stosowanym przy dokonywaniu wyboru oferty jest jej merytoryczna 
zasadność i zgodność z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dodatkowym kryterium jest kwota, za którą organizacja pozarządowa skłonna jest zrealizować 
zadanie oraz jej doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. Jednocześnie Urząd 
zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia konkursu poprzez wybór oferty gwarantującej optymalną 
realizację zadania, w szczególności przez organizację kombatancką, której działalność i cele 
statutowe dają rękojmię należytego wykonania zadania.


