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BMP-0724-5-1/2021/MSi  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 14 stycznia 2021 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pani Senator Alicji 

Chybickiej w sprawie prośby o dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczego oraz drona  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw 

Białaczce, uprzejmie przekazuję następujące informacje.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało poinformowane o zasługach  

i działaniach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy 

Wspólnie przeciw Białaczce z Lubina, w związku z przekazaniem w październiku 2020 r. podziękowań  

od Pani Anny Veronici, Prezes Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Ancona ODV  

za okazaną pomoc i zorganizowanie w 2020 r. transportu środków ochrony indywidualnej przeciw 

COVID-19 do siedziby ww. włoskiego stowarzyszenia znajdującej się w Anconie we Włoszech.  

Należy wyjaśnić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący działem administracji 

rządowej sprawy wewnętrzne, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej2, nie nadzoruje ochotniczych straży pożarnych (OSP), gdyż te jako stowarzyszenia  

są podmiotami niezależnymi od Ministra. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej3, OSP funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

– Prawo o stowarzyszeniach4, co przesądza o autonomii tych podmiotów. 

W związku z powyższym, OSP jako stowarzyszenia są niezależnymi, zorganizowanymi na zasadzie 

dobrowolności podmiotami, które opierają swoją działalność na pracy społecznej członków, a także 

samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty 

wewnętrzne dotyczące statutowej działalności.  

Pragnę poinformować, że w świetle art. 29 i art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,  

co roku w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych są zabezpieczane środki finansowe 

przeznaczone dla OSP na realizację zadań publicznych obejmujących zadania z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności na przygotowanie tych jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych. 

Zakłada się, że środki finansowe zaplanowane dla OSP w 2021 r. będą przekazywane w formie dotacji, 

podobnie jak w ubiegłych latach z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z limitami środków 

finansowych przyznanych dla poszczególnych województw oraz zakresem rzeczowym dotacji na 2021 r. 

Przy czym zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP jest przeznaczony wyłącznie na realizację 

zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przewiduje dofinansowanie m.in. sprzętu transportowego, 

w tym średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz samochodów ratownictwa 

technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego. Drony do poszukiwania osób 

                                                           
1
 Sygn. BPS/043-20-760/21. 

2
 Dz.U. z 2020 r. poz. 1220, z późn. zm. 

3
 Dz.U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm. 

4
 Dz.U. z 2020 r. poz. 2261. 
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zaginionych nie są planowane do uwzględnienia w zakresie rzeczowym sprzętu zakwalifikowanego  

do dofinansowania z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

(PSP), obecnie na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się 6 szt. bezzałogowych statków 

powietrznych, w tym 3 w PSP oraz 3 w jednostkach OSP. Według Komendanta Głównego PSP 

dotychczasowe wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych podczas działań ratowniczo-

gaśniczych jest niewielkie, a obecny stan ilościowy jest wystarczający. Zatem aktualnie nie ma 

konieczności doposażania kolejnej jednostki OSP w bezzałogowy statek powietrzny. 

Ponadto, zgodnie z informacją otrzymaną od Komendanta Głównego PSP, od powstania do chwili 

obecnej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy 

Wspólnie przeciw Białaczce nie brała udziału w działaniach ratowniczych na terenie powiatu lubińskiego, 

jak i województwa dolnośląskiego. Cele stowarzyszenia są obecnie skierowane głównie na pomoc 

dzieciom z chorobą nowotworową oraz w promowaniu dawstwa szpiku kostnego. Mimo, że inicjatywy  

te są godne uwagi i zasługują na uznanie, pragnę zauważyć, iż nie należą do celów/zadań z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej.   

Mając powyższe na uwadze informuję, że dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczego 

oraz drona dla ww. stowarzyszenia ze środków ministra właściwego do spraw wewnętrznych  

oraz środków finansowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP nie jest możliwe.  

Niezależnie od powyższego, należy docenić rolę i działalność jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce w zakresie 

propagowania idei dawstwa szpiku kostnego. Istotna jest również współpraca takiej organizacji  

z samorządem terytorialnym, rozwój poprzez zdobywanie doświadczeń w ramach współdziałania  

z zawodowymi służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 

zagrożenia życia i zdrowa. 

Rola OSP, jako jednostek ochrony przeciwpożarowej, szczególnie tych włączonych do krajowego  

systemu ratowniczo-gaśniczego jest ogromna, gdyż ich potencjał ratowniczy stanowi znaczące wsparcie 

dla działań realizowanych przez inne służby ratownicze, w szczególności PSP. 

Zaangażowanie OSP oraz gotowość do poświęceń w służbie dla społeczeństwa i niesienia pomocy 

potrzebującym nabiera szczególnego znaczenia w takich sytuacjach, kiedy cały świat jednoczy wysiłki 

ukierunkowane na walkę z koronawirusem. Od początku pandemii jednostki OSP wspierają zawodowe 

służby ratownicze, w tym PSP, w działaniach mających na celu ochronę ludności w związku ze stanem 

epidemicznym w naszym kraju. Obecnie jest realizowany Narodowy Program Szczepień przeciw  

COVID-19 ze wsparciem wolontariuszy z OSP, którzy pomagają w dotarciu do punktów szczepień  

tym osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie, w tym osobom niepełnosprawnym. 

Działania te koordynuje PSP we współpracy ze stroną samorządową. Zgodnie z deklaracją Rady 

Ministrów, jednostki OSP, które zostaną wytypowane przez władze samorządowe i zaangażują się  

w akcję dowożenia, będą mogły wnioskować o dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, 

głównie: środków ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki ochronne) ubrań 

specjalnych i kombinezonów ochronnych, gogli i okularów ochronnych oraz sprzętu ochrony dróg 

oddechowych.  

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 



Podpis złożony w pliku "KW_1767827_BM_plik2.DOC.XAdES" przez "Maciej Roman
Wąsik"  w  dniu  2021-04-22  13:58:09,  certyfikatem  kwalifikowanym  o  numerze
seryjnym 4210020814717925826 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-
5250001090,CN=CUZ Sigillum - QCA1,O=Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
S.A.,C=PL,  został  poprawnie  zweryfikowany  na  podstawie  listy  CRL  o  numerze
seryjnym 4002  z  dnia  2021-04-23T06:30:21Z.
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