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odpowiadając na pismo z dnia o2 grudnla 2o16 roku skierowane do Prezesa Rady Ministrów
Szydło, przekazane według kompetencji
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Pani BeaĘ

do Mini

Mariusza Błaszczaka, w sprawie współpracy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ze strukturami
Państwowej Straży Pożarnej, uprzejmie informuję co następUje.

Zgodnie

z art. 5 ust. 1

ustaWy

z dnia 24 kwietnia 2003 r' o

działalnościpożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2oL6 r. poz. I8L7|, organy administracji publicznej prowadzą dzialalność
w sfene zadań publicznych, (do której zaliczono m.in. ratownictwo i ochronę ludności) we współpracy

z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust' 3 tejże ustawy,

prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej,
działalnośćpożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Współpraca, o której mowa

1)

W

wyżej wymienionym art. 5 ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:

zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2)
3)

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

projektów aktów normatywnych

w

dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych

orga nizacji;

4|

konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa W art, 4, z radami działalnościpożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez
wła ściwe jed nostki samo rząd u teryto ria l nego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
z przedstawicieli organizacji

pozarządowych, podmiotów wymienionych

przedstawicie li właściwychorganów administracji pu blicznej;
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zlożonych

w art. 3 ust. 3 oraz

6)
7|

Umowy o Wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

umowy partnerskiej określonejw art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia poliĘki rozwoju (Dz. U.

z2ot6 r.poz- 383 i 1250)oraz porozumienia albo umowy

o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2oL4 - zo2o
(Dz. U. poz.22076 r. poz.2L7 i 1579).

Natomiast W art. 5 ust 3 analizowanej ustawy określono, iż współpraca ta odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji ijawności.

Z treściwyjaśnień przekazanych w tej sprawie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

i Technika Ratownictwa

ijej dziatalności. Działania swoje

W tym zakresie tlumaczy zaśtroską o to, żeby

żadna z organizacji pożytku publicznego nie była w jakiśszczególny sposób uprzywilejowana

i

nie

prowadziła swojej działalnościw oparciu o struktury Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto, z treścistanowiska Komendy Głównej Państwowej straży Pożarnej wynika, iż wystosowanie do

podlegĘch jednostek organizacyjnych PSP zalecenia zweryfikowania zawartych porozumień oraz
zwrócenia bacznej uwagi przy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi
nie oznacza zakończenia współpracy z Państwa Fundacją, a jedynie jej zawieszenie do czasu wyjaśnienia
poWstałych wątpliwości'

Ponadto, Komendant Główny PSP zadeklarował, że wszelkie inicjatywy społeczne oraz projekty zgłaszane

przez fundacje, organizacje społeczne, komitety, organizacje pożytku publicznego, nienaruszające
wizerunku i dobrego imienia Państwowej Straży Pożarnej, a służcerozwojowi ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa w Polsce, znajdą jego zrozumienie i poparcie.

Przekazując powyższe informacje, mam nadzieję, iż okażą się one przydatne

w dalszej

współpracy

Państwa Fundacji z organami administracji (w tym Komendantem Głównym PSP) w dziedzinie ochrony
ludności i ratownictwa.
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Do wiadomości:
1) Pan Paweł szrot - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady MinistróW, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów (dot. pisma z dnia !2 grudnia 2016 roku znak sPRM.2326.7.69.2016.Ds)
2) Pan nadbryg, Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Strazy PoŹarnej
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