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Zarządzenie nr 3/2007 
Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK 

z dnia 28 marca 2007 r. 
w sprawie realizowania przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze zadań 

publicznych powierzonych do wykonania lub wspieranych w wykonaniu przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z przepisami zawartymi w dziale II rozdziału 

2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

 

W celu uniknięcia nieprawidłowości, błędów oraz braku staranności przy 

sporządzaniu przez Zarządy Oddziałów PTTK ofert  i sprawozdań dotyczących 

wykonania zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 

zarządzam: 

1. Zarządy Oddziałów PTTK wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków 

publicznych składają ofertę realizacji zadania publicznego do Ministerstwa 

Obrony Narodowej wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Głównego PTTK. 

2. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być sporządzona według wzoru 

określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i dostarczona do Zarządu 

Głównego co najmniej na dwa miesiące przed jego realizacją nie później 

jednak jak do dnia 1 czerwca bieżącego roku. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej złożonej oferty i zlecenia PTTK zadania publicznego, Zarząd 

Główny PTTK podpisuje z Zarządem Oddziału PTTK składającego ofertę, 

umowę określającą warunki, zakres i zasady jego realizacji. 

4. Zarząd Oddziału PTTK spełniając warunki określone umową o której mowa w 

pkt 3 zobowiązany jest w miejscu realizacji zadania oraz na materiałach 

informacyjno promocyjnych do umieszczania loga MON wraz z informacją, że 

przedsięwzięcia zostały dofinansowane z dotacji Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

5. Zarząd Oddziału PTTK, który odpowiada za realizację zadania publicznego 

zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązany jest do 

sporządzenia sprawozdania z wykonania postanowień zawartych w umowie 

zgodnie z wymogami według wzoru ustalonego rozporządzeniem MON. 
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6. Podane w sprawozdaniu informacje muszą być zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym, sporządzone i dostarczone do Zarządu Głównego 

PTTK w nieprzekraczalnym terminie ustalonym w umowie. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Sekretarz Generalny ZG PTTK 

 

 Andrzej Gordon 


