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SPRAWOZDANIE 
z realizacji w 2016 r. Programu współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2016-2019. 
 

 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Departament Wyznań 

Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWIA. 

 

Cel szczegółowy: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

zachowanie i rozwój języka regionalnego. 

 

            Zgodnie z przyjętymi założeniami powyższy cel był realizowany poprzez przyznawanie dotacji                   

w trybie przewidzianym w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych                          

i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573, z późn. zm.). Spośród 472 zadań wspartych 

dotacją z części budżetu Państwa, której dysponentem był minister właściwy do spraw wyznań religijnych 

oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na łączną kwotę 15.628.356 złotych, 444 zadania zostały 

zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, 

z późn. zm.). Na wsparcie w 2016 r. zadań realizowanych przez podmioty objęte Programem współpracy 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył dotacje w łącznej wysokości 15.160.606 złotych.  

 

Cel szczegółowy: Integracja społeczna i obywatelska mniejszości romskiej. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami powyższy cel był realizowany poprzez działania prowadzone                    

w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Spośród 6 zadań 

zleconych w ramach Programu przez Ministra wspartych kwotą łączną 497.000 złotych, 5 zadań zostało 

zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na wsparcie zadań 

realizowanych przez podmioty objęte Programem współpracy Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji przeznaczył dotacje w łącznej wysokości 437.000 złotych.  

 

 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Departament Analiz 

i Polityki Migracyjnej MSWIA. 

 

Organizowanie otwartych konkursów ofert na realizacje zadania publicznego. 

W IV kwartale – konkurs na realizację zadania publicznego Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne 

dla ofiar handlu ludźmi. 

W listopadzie 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie 

Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi” na rok 2017. W grudniu 2016 

r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu – w związku z decyzją Ministra SWiA o zatwierdzeniu wyników 

postępowania konkursowego zadanie powierzono do realizacji w 2017 r. Fundacji Przeciwko Handlowi 

Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Stowarzyszeniu Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. 

Działania realizowane: bieżący kontakt z organizacjami realizującymi w 2017 r. zadanie publiczne. 
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Działania zaplanowane na 2017: merytoryczna ocena wykonanego w 2016 r. zadania pn. „Prowadzenie 

Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi” na podstawie sprawozdania 

z realizacji zadania, bieżąca kontrola tego zadania w 2017 r. 

 

 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Departamentu Ochrony 

Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWIA.  

 

 

W 2016 roku w ramach działania Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. nr 208 poz. 

1241, z poźn.zm.) w związku z art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zlecił w trybie  pozakonkursowym, następujące 

zadania z zakresu ratownictwa górskiego, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa 

górskiego: 

1. Umową nr 1/DRiOL/DB/2016 podpisaną w dniu 13 stycznia 2016 roku, udzielono GOPR dotacji 

celowej na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa górskiego na terenie 

Polski południowej, w wysokości 7.521.000 zł. Środki z dotacji zaplanowano na utrzymanie kadry 

ratowników górskich, utrzymanie obiektów i ich wyposażenia, utrzymanie środków transportu, 

szkoleń centralnych. Ze środków dotacji zaplanowano sfinansowanie również obsługi 

administracyjnej zadania. GOPR, zgodnie z umową, zapewniał gotowość ratowniczą na terenie Polski 

południowej, gwarantując świadczenia ratownicze 24 godziny na dobę na terenie działania Grup 

Regionalnych GOPR. Utrzymywana była gotowość do podjęcia działań ratowników, sprzętu oraz stacji 

i punktów ratunkowych. Zapewniano bezpieczeństwo osobom przebywającym w górach przez 

niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.  

2. Umową nr 2/DRiOL/DB/2016 podpisaną w dniu 18 stycznia 2016 roku udzielono TOPR dotacji celowej, 

na powierzenie realizacji zadania publicznego na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa 

górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich poprzez utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego będącego 

w dyspozycji TOPR oraz wykonywanie z jego użyciem ratownictwa górskiego na obszarze Tatr, Pasma 

Spisko – Gubałowskiego, oraz na wezwanie innych służb na obszarach górskich w szczególności 

południowej Małopolski, w wysokości 2.353.283 zł. Planowano, że środki  

z dotacji umożliwią pokrycie kosztów bieżącej obsługi lotniczo-technicznej, ubezpieczenia śmigłowca 

Sokół oraz utrzymanie zaplecza dla śmigłowca i załogi, tj. bazy przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem. W 

ramach prac związanych z zakończeniem remontu śmigłowca planowano zakup dwóch butli do gaśnic 

ppoż. montowanych na śmigłowcu oraz wykonanie remontu dźwigu pokładowego.  

3. Umową nr 3/DRiOL/DB/2016 podpisaną w dniu 18 stycznia 2016 roku udzielono TOPR dotacji celowej 

na powierzenie realizacji zadania publicznego na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa 

górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich na terenie Tatr oraz Pasma Spisko-Gubałowskiego, w celu zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach poprzez utrzymanie gotowości kadry 

ratowników górskich, utrzymanie obsługi administracyjnej, opracowywanie i udostępnianie 

komunikatów lawinowych oraz prowadzenie szkoleń ratowników górskich, w wysokości 3.225.717 zł. 
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Planowano, że środki z dotacji umożliwią TOPR zatrudnienie kadry ratowniczej, utrzymanie stacji  

i punktów ratunkowych, przeprowadzenie wypraw, akcji ratunkowych i interwencji, w tym z użyciem 

śmigłowca ratowniczego. Zostanie zakupiony sprzęt i ekwipunek ratowniczy. W celu utrzymania 

należytej sprawności ratowników, zaplanowano wewnętrzne szkolenia i treningi. Do umowy 

wprowadzono zmiany: 

I. W 2016 roku w ramach działania DOLiZK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na 

podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 

r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. 

zm.), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa 

wodnego w 2016 r. Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję  

o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie 

podjęła decyzję o wsparciu w 2016 r. zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia 

ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, następującym podmiotom: 

1) Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 17.490 zł;  

2) Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 19.100 zł; 

3) Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 23.200 zł; 

4) Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 16.200 zł.; 

5) Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 19.264 zł. 

Do końca czerwca 2016 roku umowy ze wszystkimi podmiotami, które wygrały konkurs zostały 

podpisane. Pozostała kwota 54.746 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków związanych 

z ratownictwem górskim.  

Realizacja zadań w ramach pkt I oraz w większości zadań z pkt II, zgodnie z zawartymi umowami 

przebiegała do końca 2016 roku. Organizacje mają natomiast 30 dni na przesłanie sprawozdań. 

Szczegółowe rozliczenia sporządzane będą więc w I kwartale 2017 roku. 

II. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 11c) 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności 

i ratownictwa, może zlecać (…) jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt  

6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,  

z późn. zm.) (…) realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

W trosce o jak najlepsze rozdysponowanie tych środków oraz usprawnienie sposobu ich przekazywania do 

najbardziej potrzebujących jednostek, MSWiA zaproponowało nowy model rozdziału środków 

finansowych, który pozwoli na bezpośrednie ich przekazanie poszczególnym jednostkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  

W tym celu, w ramach limitu określonego przez dysponenta środków budżetowych, na szczebel powiatu  

i województwa przeniesiono dokonywanie podziału środków pomiędzy ochotnicze straże pożarne. 

Komendanci powiatowi/miejscy PSP w porozumieniu z właściwymi terytorialnie zarządami oddziałów 

powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaproponowali priorytetowe potrzeby 

ochotniczych straży pożarnych na swoim terenie. Weryfikacji potrzeb dokonali komendanci wojewódzcy 

w porozumieniu z zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  
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W nowym systemie podziału limitu środków na województwa dokonuje Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej, działający z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wielkość 

przyznanych środków na wydatki majątkowe będzie uzależniona od liczby powiatów, zaś na wydatki 

bieżące - na podstawie liczby jednostek OSP w danym województwie.  

Takie podejście powoduje, że na rozdysponowanie pieniędzy mają istotny wpływ same ochotnicze straże 

pożarne. Jednocześnie odbywa się to w ramach współpracy głównych partnerów krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. Współpraca w tym zakresie powoduje, iż samochody, sprzęt i środki ochrony 

osobistej na szczeblu lokalnym zostają podzielone równomiernie, adekwatnie do realnych  

i zweryfikowanych potrzeb, wynikających z istniejących zagrożeń.  

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził nowe zasady 

przyznawania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, pn.: „Tryb i zasady udzielania dotacji 

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 17 maja 2016 roku upoważnił Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej (DP-4-0114-15(1)/2016/KK) do zlecania na podstawie umów,  

w imieniu Ministra SWiA, jako dysponenta części budżetowej 42 – sprawy wewnętrzne, jednostkom 

ochotniczej straży pożarnych lub związkowi ochotniczej straży pożarnych realizacji zadań publicznych 

obejmujących przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, 

w tym do przyznawania dotacji na wsparcie realizacji tych zadań.  

W dniu 19 maja 2016 roku Minister zatwierdził przygotowany przez Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej „Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynikający  

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz „Propozycję 

podziału środków z dotacji MSWiA, o których mowa w art. 11c ustawy o działalności pożytku publicznego”, 

zgodnie z pkt 2 „Trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 

roku”. 

Komendant Główny PSP, zgodnie z „Trybem i zasadami udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w 2016 roku” zaproponował podział kwoty dotacji (36 mln zł) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez jednostki OSP (34 mln zł) oraz zadań realizowanych przez ZOSP RP (2 mln zł). 

Środki dla jednostek OSP przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej oraz na zakup sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano następujące środki ochrony osobistej: ubranie specjalne, 

obuwie strażackie, hełm strażacki, latarka strażacka (do hełmu) z uchwytem, rękawice strażackie, 

kominiarka niepalna, sygnalizator bezruchu, aparat powietrzny. Ponadto, zaplanowano następujący sprzęt 

ochrony przeciwpożarowej: samochody ratowniczo-gaśnicze (lekkie, średnie i ciężkie), narzędzia 

hydrauliczne (pompa, nożyce, rozpieracze), zestaw ratownictwa medycznego R1, drabiny strażackie, linka 

ratownicza 20 m, kołowrót ratowniczy, radiotelefon, agregat prądotwórczy min. 1,5 kW, pompy do wody 

zanieczyszczonej, węże tłoczne (W-52, W-75, W-110), myjka do węży, rozdzielacz kulowy, prądownica 

TURBO, wąż ssawny 110/2500 ŁA, smok ssawny, zbiornik wody, tłumica, pilarka do drewna, piła do betonu, 

detektor prądu przemiennego, system selektywnego alarmowania oraz topór inopur. 

Środki dla ZOSP RP przeznaczone zostały na zawody CTiF, obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

turnieje Wiedzy Pożarniczej. 

KG PSP podpisała umowy: 

 w dniu 7 czerwca 2016 roku - umowa z ZOSP RP na kwotę 2.000.000 zł; 

 do 20 lipca 2016 roku - 101 umów na kwotę 2.683.776 zł; 
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 do 21 lipca 2016 roku - 117 umów na kwotę 4.968.417 zł (w tym 22 umowy dofinansowania zakupu 

pojazdów pożarniczych na kwotę 2.292.440 zł); 

 do 9 sierpnia 2016 roku - 280 umów na kwotę 9.526.772 zł; 

 do 30 września 2016 roku - 5.157 umów na kwotę 35.689.280 zł; 

 do 14 października 2016 roku - 5.226 umów na kwotę 35.922.788 zł, 

 do dnia 24 listopada 2016 roku - 5.239 umów na kwotę 36.000.000 zł. 

Kwota 36.000.000 zł została podzielona następująco na dofinansowanie: 

 zakupów inwestycyjnych - 15.000.000 zł; 

 zakupów bieżących wyposażenia i sprzętu - 19.000.000 zł; 

 przedsięwzięć realizowanych przez ZOSP RP - zawodów CTiF, obozów Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych i turniejów wiedzy pożarniczej - 2.000.000 zł. 

Zgodnie z zawartymi umowami, termin realizacji zadań publicznych ustalony został do dnia 31 grudnia 

2016 roku.  

Realizacja Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020, zwanego dalej „PRiOL". 

Przygotowanie sprawozdania z realizacji PRiOL w roku 2016. Cel będzie realizowany w ramach współpracy 

pozafinansowej.  

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 

Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020”1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66 Prezesa Rady 

Ministrów z 4 września 2013 roku w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw 

Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2017, Program obejmuje kwestie 

wzajemnych relacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (MSW), systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne (MZ) oraz systemu powiadamiania ratunkowego (MAiC)2. Program Ratownictwa i Ochrony 

Ludności jest pierwszym dokumentem, który całościowo i kompleksowo opisuje problematykę organizacji 

działań ratowniczych podejmowanych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przez wszystkie 

podmioty publiczne i społeczne realizujące te zadania. Program wskazuje cele, które mają być zrealizowane 

w sferze ratownictwa i ochrony ludności w latach 2014 - 2020, warunki ich osiągnięcia oraz podstawowe 

instrumenty prawne, finansowe i organizacyjne, jakie są do tego niezbędne. Celem strategicznym 

Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020 jest nowoczesna i efektywna ochrona 

ludności i ratownictwo odpowiadające na wyzwania związane  

z bezpieczeństwem obywateli. 

Program wymienia następujące cele szczegółowe: 

 Cel 1 Poprawa sprawności funkcjonowania ratownictwa i ochrony ludności, 

 Cel 2 Wspieranie rozwoju ludzkiego i technicznego społecznych organizacji ratowniczych, 

 Cel 3 Doskonalenie umiejętności ratowników oraz kadry dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie działań 

ratowniczych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. 

                                                           
1 Uchwała nr 59/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1076). 

2 Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony 

Ludności na lata 2014-2017 (M.P. poz. 737); Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw 

Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017 (M.P. poz. 122). 
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„Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020” oraz sprawozdania z jego realizacji 

dostępne są na stronie: https://bip.mswia.gov.pl/ w zakładce „Programy”. 

III. Przygotowanie ewentualnych zmian w PRiOL. Wypracowanie zmian w PRiOL w porozumieniu  

z organizacjami pozarządowymi realizującymi niniejszy program. Cel będzie realizowany w ramach 

współpracy pozafinansowej. 

W związku z kontrolą Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA w zakresie realizacji przez 

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 

2020, Komendant Główny PSP skierował postulat powołania wewnątrzresortowego zespołu do spraw 

wypracowania optymalnych rozwiązań w obszarze ochrony ludności, w tym zasadności dalszej realizacji 

rządowego Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności.  

W dniu 14 października 2016 roku odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Departamentu Ochrony 

Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA oraz przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony 

Cywilnej Komendy Głównej PSP w celu omówienia propozycji dalszej realizacji rządowego Programu 

Ratownictwa i Ochrony Ludności.  

W dniu 15 listopada 2016 roku Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego przekazał do 

uzgodnień wewnątrzresortowych projekt zarządzenia MSWiA w sprawie powołania Zespołu do spraw 

opracowania projektu zmian w „Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020”.  

W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi do projektu zarządzenia, DOLiZK po raz drugi przekazał do 

zaopiniowania projekt zarządzenia w dniu 4 stycznia 2017 r. W 2017 roku kontynuowane będą prace 

legislacyjne związane z projektem zarządzenia MSWiA w sprawie powołania Zespołu do spraw 

opracowania projektu zmian w „Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020”, a także 

prace w ramach tego Zespołu. 

IV. W kwestii Form współpracy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, uprzejmie informuję, że DOLiZK koordynował: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w następujących formach: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) utworzenie wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym przy Ministrze Spraw 

wewnętrznych i Administracji. 

Ponadto w dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Ratownictwa przy 

Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji organu opiniodawczo-doradczego i pomocniczego Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym 

oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne 

w ramach ochrony przeciwpożarowej.  

W Radzie uczestniczyli przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego 

i wodnego, przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele parków narodowych i 

krajobrazowych, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Komendy Głównej Policji oraz 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  W spotkaniu uczestniczył również Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej.  
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Podczas spotkania: 

- omówiono stan bezpieczeństwa w związku z zakończeniem sezonu letniego oraz stan przygotowań do 

zapewnienia bezpieczeństwa w nadchodzącym sezonie zimowym; 

- zaprezentowano statystyki utonięć oraz wypadków w górach w tegorocznym sezonie letnim, które 

wskazują znaczy spadek utonięć w stosunku do roku ubiegłego. Według danych Policji3 w okresie od 15 

czerwca do 30 września 2016 r. utonęło 239 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba ta 

wynosiła 310;  

- omówiono nowy model przekazywania środków finansowych z dotacji celowej Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jednostkom ochotniczych straży pożarnych; 

- zapoznano Radę z ogólnymi wynikami przeprowadzonych kontroli w podmiotach uprawnionych do 

wykonywania ratownictwa wodnego;  

- poinformowano członków Rady o zaplanowanych w budżecie Ministerstwa na 2017 rok środkach 

finansowych na realizację zadań publicznych; 

Członkowie Rady zadeklarowali współpracę w zakresie rozwiazywania konkretnych problemów zakresu 

ratownictwa wodnego i górskiego oraz projektowanych zmian legislacyjnych. 

 

 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Departament 

Komunikacji Społecznej MSWIA. 

W 2016 roku Departament Komunikacji Społecznej MSWiA przekazał kwotę 260.000 zł na dotacje dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja zgodnie z 

dyspozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została udzielona na wsparcie niniejszych zadań 

publicznych:  

 zadania publicznego nr 1 pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych 

oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” - Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie 

zaginionych dzieci. TELEFON 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka” -  dotacja  

w wysokości 90.000 zł, zadanie realizowała Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. 

Dotacja wykorzystana w 100%. 

 zadania publicznego nr 2 pn.: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, 

uzależnieniami” – „Program Rakowicka10” – dotacja w wysokości 70.000 zł, zadanie realizowało 

Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL z siedzibą w Krakowie. Dotacja 

wykorzystana w 100%. 

 zadania publicznego nr 3 pn.: „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa” – dotacja  

w wysokości 49.910 zł, zadanie realizowało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS z siedzibą w Rybniku / Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS  

                                                           
3 Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia  
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z siedzibą w Gaszowicach. Dotacja wykorzystana w wysokości 48.109,70 zł, tj. 96,96 % otrzymanych 

środków, niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto bankowe MSWiA. 

 zadania publicznego nr 4 pn.: „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa 

społecznościom lokalnym” - „Dzielnicowy pomaga bez barier”  – dotacja w wysokości 49.950 zł, 

zadanie realizował Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych – Stowarzyszenie  

z siedzibą w Szczecinie. Dotacja wykorzystana w wysokości 43.526,20 zł, tj. 87,10 % otrzymanych 

środków, niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto bankowe MSWiA. 

W ramach współpracy z przedstawicielami 3 sektora do komisji oceniających projekty podczas 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert byli powoływani eksperci z organizacji pozarządowych, 

fundacji i stowarzyszeń.  

 

 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Departament 

Administracji Publicznej MSWIA. 

W ramach sprawowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z upoważnienia 

Prezesa Rady Ministrów, nadzoru nad Polskim Czerwonym Krzyżem, Departament Administracji 

Publicznej MSWiA realizuje działania związane z powierzaniem stowarzyszeniu realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, przewidzianego w 

konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych 

podczas wojny”. Na realizację ww. zadania, powierzanego Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie zawieranej corocznie umowy, udzielenia 

jest dotacja celowa w wysokości określonej w ustawie budżetowej (część 17 – Administracja publiczna, 

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75422 – Krajowe Biuro 

Informacji i Poszukiwań PCK, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych). Finansowanie z budżetu państwa prowadzenia Krajowego Biura 

Informacji i Poszukiwań PCK stanowi wykonanie zobowiązań międzynarodowych, wynikających z 

ratyfikowanych przez Polskę Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dn. 12 sierpnia 1949 r. i 

Protokołów dodatkowych z dnia 8 czerwca 1977 r. 

Główne działania Departamentu Administracji Publicznej, podjęte w 2016 r. w ww. zakresie, obejmowały:  

- rozliczenie realizacji w roku poprzednim zadania publicznego powierzonego na podstawie umowy 

nr 3/DAP/2015 z dnia 6 marca 2015, zmienionej aneksami nr 1 z dnia 2 września 2015 r. i nr 2 z dnia 

2 listopada 2015 r., w drodze zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

dniu 16 lutego 2016 r. informacji o realizacji zadania, opracowanej na podstawie analizy 

sprawozdania końcowego PCK z dnia 26 stycznia 2016 r., 

- przygotowanie na podstawie oferty PCK z dnia 18 lutego 2016 r. umowy nr 1/DAP/2016 o 

powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 r., zawartej w dniu 25 marca 2016 r., stanowiącej 

podstawę udzielenia beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.025 tys. zł, a 

także – aneksu nr 1 do tej umowy, zawartego w dniu 6 grudnia 2016 r., 

- analizę sprawozdań częściowych PCK za I kwartał, I półrocze i III kwartały 2016 r., złożonych 

odpowiednio w dniach 8 kwietnia, 8 lipca i 10 października 2016 r., stanowiącej podstawę 

opracowania informacji o realizacji zadania w ww. okresach sprawozdawczych, zatwierdzonych 
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przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiednio w dniach 12 maja, 21 lipca i 24 

października 2016 r. 

W wykonaniu powierzonego w 2016 r. zadania publicznego Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK 

realizowało działania obejmujące: 

- poszukiwania osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych,  

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie własnych dokumentów 

archiwalnych oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań, 

- poszukiwania mogił wojennych w kraju i za granicą, 

- udział w ekshumacjach ofiar wojny, 

- poszukiwania ze względów humanitarnych prowadzone na wniosek najbliższych członków rodziny, 

- przekazywanie mesaży czerwonokrzyskich (wiadomości rodzinnych) od i do osób przebywających w 

krajach objętych konfliktem zbrojnym,  

- gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów archiwalnych 

- przyjmowanie interesantów i udzielanie im szczegółowych wyjaśnień w zakresie poszukiwania 

rodzin i potwierdzania losów wojennych. 

W 2016 r. zarejestrowano w Krajowym Biurze Informacji i Poszukiwań PCK 8.683 sprawy 

indywidualne. W wyniku realizacji powierzonego zadania publicznego Biuro zakończyło 4.260 poszukiwań 

osób (poszukiwania z wynikiem pozytywnym - 268, poszukiwania z wynikiem negatywnym – 1.186), miejsc 

pochówku (ustalenia miejsc pochowania żołnierzy i cywilnych ofiar wojny – 1.115, przekazanie informacji 

o negatywnym wyniku poszukiwań grobów wojennych – 171) oraz informacji o losach wojennych 

(zaświadczenia pozytywne potwierdzające losy wojenne – 602, informacje o negatywnym wyniku starań o 

dokumenty – 918). 

W celu zapewnienia dalszej prawidłowej realizacji zobowiązań międzynarodowych, Departament 

Administracji Publicznej podejmie w I kw. 2017 r. działania w zakresie rozliczenia realizacji zadania 

publicznego w 2016 r. oraz przygotowania umowy o powierzenie jego realizacji Polskiemu Czerwonemu 

Krzyżowi w 2017 r. 

 


