Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia
ministra - na interpelację nr 13628
w sprawie zmiany zasad przyznawania środków finansowych na wykonywanie zadań z zakresu
ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 r.
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 28 grudnia 2009 r. (sygn. SPS-02313628/09), przekazującego interpelację posłów na Sejm RP pani Mirosławy Nykiel oraz pani
Bożenny Bukiewicz w sprawie zmiany zasad przyznawania środków finansowych na wykonywanie
zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 r., uprzejmie przedstawiam następujące
informacje.
Na wstępie należy podkreślić, iż decyzja odnośnie zlecania zadań z zakresu ratownictwa
górskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w drodze otwartego konkursu
ofert (vide: art. 11 ust. 2 ww. ustawy) została podjęta w związku z wnioskami i zaleceniami
Najwyższej Izby Kontroli sformułowanymi po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej udzielania przez
organy administracji rządowej dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych (sygn. P/07/001).
W dniu 3 listopada 2009 r. na posiedzeniu Rady ds. Ratownictwa Ochotniczego stowarzyszenia
zajmujące się ratownictwem górskim i wodnym zostały poinformowane o sformułowanych przez
Najwyższą Izbę Kontroli wnioskach pokontrolnych, z których wynikało, że NIK ma poważne
wątpliwości dotyczące nieprzeprowadzania konkursów na zlecanie zadań z zakresu ratownictwa, jak
również „wyróżniania˝ tylko kilku organizacji ratowniczych poprzez przydzielanie tym organizacjom
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na realizację takich zadań.
Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych zostali jednocześnie poinformowani, iż
minister spraw wewnętrznych i administracji wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
NIK.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwałą nr 55/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego nie podzieliło powyższego stanowiska ministra SWiA
i nie uwzględniło zgłoszonych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w okresie sierpień - wrzesień 2009 r. Najwyższa Izba
Kontroli prowadziła również kontrolę dotyczącą funkcjonowania ratownictwa wodnego.
W przedstawionym ministrowi SWiA wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli
sformułowała analogiczny do ww. wniosek, aby zlecanie zadań organizacjom pozarządowym
z zakresu ratownictwa wodnego następowało w drodze otwartego konkursu ofert.
W tym miejscu należy zauważyć, iż uchwała Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jako uchwała
naczelnego organu kontroli państwowej nakłada na ministra spraw wewnętrznych i administracji
obowiązek zastosowania się do zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Biorąc
pod uwagę powyższe, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W dniu 11 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się
posiedzenie Rady ds. Ratownictwa Ochotniczego, na którym wyjaśniona została organizacjom
pozarządowym zajmującym się ratownictwem górskim i wodnym geneza i podstawy podjęcia
decyzji dotyczącej zmiany trybu zlecania zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
w 2010 r.
Podkreślenia wymaga, że w 2008 r. minister spraw wewnętrznych i administracji zgłosił
do uchwalonej w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw zapis, który przewiduje możliwość
zlecania zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego bez konieczności ogłaszania
otwartego konkursu ofert. Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają
prace legislacyjne nad założeniami do projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie
na obszarach wodnych, jak również prowadzone są uzgodnienia międzyresortowe do projektu
ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Przedmiotowe projekty ustaw będą również zawierały rozwiązania prawne dotyczące przedmiotowej
kwestii.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
Warszawa, dnia 18 stycznia 2010 r.

