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Komunikat Prasowy
"Prezent MSWiA na Dzień Dziecka dla najmłodszych strażaków"
Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że na posiedzeniu, które odbyło
się w dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęło z niepokojem
informację o poważnych opóźnieniach w uruchamianiu środków pochodzących z budżetu
Państwa, a przeznaczonych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.
Opóźnienia w przekazywaniu OSP środków finansowych są ewidentnym
zaprzeczeniem zapewnień władz państwowych, że zmiana sposobu dofinansowywania
zakupów z dotacji budżetowej poprzez wdrożenie systemu podziału środków za pośrednictwem
struktur Państwowej Straży Pożarnej usprawni system. W rzeczywistości zmiany te
ograniczają możliwości rozwojowe poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczególnie bolesne jest niewskazanie sposobu dystrybucji i nieprzekazanie środków
na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych (MDP). Spowodowało to, że tysiące dziewcząt i chłopców nie będą
mogły skorzystać (jak działo się dotąd) z letnich wyjazdów na obozy łączące cele szkoleniowe
z wypoczynkiem. Realizowane szkolenia w formie obozów były najlepszą i najskuteczniejszą
formą przygotowania młodych ludzi do społecznej i odpowiedzialnej roli ratowników.
Niestety, nawet po ewentualnym uruchomieniu środków, już nie da się zlikwidować
opóźnień wynikłych ze zmiany systemu – a wakacji nie da się przesunąć na jesień – by było
możliwe zapewnienie dzieciom odpowiedniej bazy pobytowej i organizacji obozów zgodnie
z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Rygory prawne związane z korzystaniem ze środków budżetowych wymagają
zachowania czasochłonnych procedur i przestrzegania ściśle określonych terminów ich
realizacji podanych w ustawach i rozporządzeniach. Dla przykładu należy podać, że wymagane
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgłoszenie kuratorowi oświaty
zamiaru zorganizowania obozu musi być dokonane nie później niż na 21 dni przed
terminem jego rozpoczęcia.
Na dopełnienie tych procedur nie ma już czasu. Miejsca, w których zwykle
organizowane były obozy MDP zostały już w większości zarezerwowane przez inne podmioty.
Dziś możemy jedynie zacząć planować zimowiska.

Obecna sytuacja jest tym bardziej przykra, że w latach 2012-2016, kiedy proces
dystrybucji środków przebiegał bez zakłóceń, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
zorganizował, z wykorzystaniem dotacji MSWiA wypoczynek dla 19 262 uczestników.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podkreśliło również, iż swoje obawy,
związane z dotrzymaniem harmonogramu przekazywania środków zgłaszało na każdym etapie
prac nad ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Pomimo społecznego niepokoju członków OSP, posłowie i senatorowie większości
parlamentarnej pozostali głusi na argumenty ZOSP RP, a tym samym wraz z Wiceministrem
MSWiA oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, ponoszą moralną
odpowiedzialność za zniszczenie wieloletniego programu obozów szkoleniowych dla
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
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