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28 pażdziernika br. skierowanego do wszystjednostek organizacyjnych Państwowej Strazy Pozarnej, a doĘczącego Wspołpracy
Nawiązując do Pana pisma

dn|a

organizacjami pozarządovvymi typu stowazyszenia i fundacje, v,tyraŻamy zdumienie

zaprezentowanym

w nim stanowiskiem' Zabronił Pan bowiem wszystkim

jednostkom

PSP wspołpracy z Fundacją Edukacja i Technika Ratownictwa ,,EDURA', uzasadniając
to podejmowaniem przez nią niepokojących działań komercyjnych

-

nie wskazując jed-

nak, o jakie działania konkretnie chodzi, a zaznaczĄąc, Że kieruje się Pan dobrem słuzby

i troską o interes społeczny. Tym Samym posądził Pan Fundację Edukacja i Technika
Ratownictwa o działanla zmierzające do uzyskania korzyści majątkowej w oparciu o wizerunek Państwowej Strazy Pożarnej, co zdaniem Pana z punktu widzenia interesu PSP

jest niedopuszczalne. Pismem tym potraktował Pan Fundację

-

organizację pożytku

publicznego jako organizację działającą na szkodę Państwowej Strazy Pozarnej.
Są to zazuty całkowicie pozbawione uzasadnienia, a przede wszystkim

-

bezpodstaw-

ne. Pana decyzja zaśz pewnością stoi w sprzeczności z postanowieniami ań. '10 pkt 9
ustawy o Państwowej StraŻy PoŻarnej, który stanowi, ze do obowiązków Komendanta
Głównego naleŻy,,wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpoŻarowej i ratownictwa".

Taką właŚnie inicjatywą jest Fundacja, którą od początku istnienia popierali wszyscy ko-

mendanci główni Państwowej Strazy Pozarnej. PrześledŹmy, jak się zrodziła, jak naprawdę funkcjonuje ijakie są efekty

jĄ działań.
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Po zmianie formacji społeczno-ekonomicznej w Polsce wyposaŹenie jednostek ratowniczo-gaśniczychPSP i ochotniczych strazy poŹarnych w sprzęt do podejmowania działań
gaśniczychi ratowniczych odbiegało jeszcze daleko od europejskich standardow' Wtedy
w grupie oficerów KG

PsP

legitymujących się wieloletn!ą słuzbą w zawodowym pozarnic-

twie zakiełkowała myślo powołaniu fundacji, ktÓra swoją działalnościązmniejszałaby te

dolegliwości. Dodatkowym bodŹcem powołania fundacji był fakt, ze pod koniec tat 90.
pojawiło się poważne zagroŻenie zaniechania wydawania ,,Przeglądu Pożamiczego'' _
jedynego wówczas czasopisma zawodowej słuzby poŻarniczej, finansowanego przezKG
Państwowej Strazy Pożarnej z tzw' środkow specjaInych. Zapowiadano likwidację puli
tych środków, a więc i mozliwości pokrywania kosztów wydawania ,,Przeg!ądu Pozarniczego''. Zaistniała pilna potrzeba znalezienia rozwiązania, które uchroniłoby przed niebytem cenione w służbieczasopismo. Inicjatywę tę poparło kierownictwo KG PsP.

WÓwczas powstała grupa fundatorów _ załoŻycieli fundacji, ustanowiona aktem notarialnym W Warszawie 23 paŹdziernika 2000 r., a 27 paŹdziernika 2000 r. Fundacja Edukacja

i Technika Ratownictwa została wpisana do Rejestru Fundacji pod numerem RF 6144.

Fundacja ma osobowośćprawną, a nadzór nad jej działalnościąsprawuje minister ds.
wewnętrznych' 7 listopada 2001 r' Fundacja została wpisana do KĘowego Rejestru Są-

dowego pod numerem 0000056217. Działa|nośćspołeczna Zaządu, Rady Fundacii,
Zgromadzenia Fundatorów oraz pasjonatów naszej słuzby skupionych wokół Fundacji
sprawiła, Że 25 maja 2004 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa uzyskała

status organizacji pożytku publicznego.
25 lutego 2005 r., a więc po 5 latach działalności,decyzją ministra sprawiedliwości Fun-

dacja została wpisana do wykazu instytucii, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w ań' 47 i ań' 49 kk, mogących przyjmowaó nawiązki orzekane
przez sądy.

W tym roku obchodziliśmy15. rocznicę rozpoczęcia działalności.Zarząd W tym czasie
podejmował niełatwe, ale potrzebne i oczekiwane przez środowisko pozarnicze zadania,

rozpoczynając swoją działalnośópraktycznie od zera. Jego członkowie od początku pracowali i pracują społecznie, dlatego nie rozumiemy zarzutu sformułowanego przez Pana,

Że działania Fundacji ,,..'dąŻą nader często do uzyskania korzyści majątkowej w oparciu
o wizerunek Państwowej Strazy Pozarnej'', co zdaniem Pana Komendanta z punktu wi-

dzenia PSP jest niedopuszczalne. owszem, dąŻymy do pozyskania Środków finansoWych

-

środki te jednak pod róznymi postaciami trafiają do jednostek ochrony przeciwpo-

zarowej. Pokazujemy to w sprawozdaniach składanych kazdego roku do Ministerstwa
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Spraw Wewnętrznych, rozlicza nas Rada Fundacji, w skład której wchodzą przedstawi-

ciele komendanta głównego PSP (w ostatnich latach komendant główny osobiście, jako

zaproszony goŚć, uczestniczył w posiedzeniach tego organu statutowego Fundacji).
Sprawozdania z rocznej działalnościsą publikowane na stronie internetowej Fundacji, a
przedmiot jej działalnościobejmowany jest zewnętrznymi audytami.

Lata te zaowocowaŁy pzedsięwzięciami szkoIeniowymi, eksperckimi i wydawniczymi.
Przyniosły takze kolejne edycje Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo

i

Technika

PrzeciwpoŻarowa EDURA, ktÓre od samego początku są organizowane we współpracY z

Komendą Główną Państwowej Strazy Pozarnej oraz

z

Zarządem Głównym Związku

ochotniczych Strazy Pozarnych RP, a honorowy patronat nad nimi od lat sprawują mini-

ster spraw wewnętrznych oraz minister gospodarki, a także komendant główny Państwowej StraŻy PoŻarnej.

PoczynĄąc od 2016

r.

wzbogaciliśmy wystawę o nową kategorię: czynne i bierne zabez-

pieczenia przeciwpożarowe obiektow. Dzięki temu pojawili się nowi wystawcy, wzbogacając ofeńę sprzętu ratowniczego i prewencyjnego.

Na przestrzeni 15 lat wystawy stały się profesjonalną imprezą targową o bogatym programie edukacyjnym, obejmującym wiele szkoleń, narad służbowych i konferencji _ rÓwnieŻ przedstawicieli Państwowej Strazy Pozarnej. Na wystawy zapraszani są architekci,
projektanci, jak równieŻ osoby odpowiedzialne za eksploatację ibezpieczeństwo obiek-

tów. obecni

są przedstawiciele strazy pożarnych z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy,

Ukrainy i Białorusi, a takŻe z innych kontynentów.

W ostatnich latach naszym partnerem są największe światowe targi sprzętu itechniki
ratowniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej lNTERscHUTz. Co ważne, dzięki
rozpoczęciu tej współpracy polscy wystawcy targów EDURA mają mozliwośĆzaprezentowania się na korzystnych warunkach na targach INTERSCHUTZ w Niemczech.

Dzięki tym poczynaniom Fundacja w krótkim czasie stała się znana i rozpoznawana zarówno w środowisku służbratowniczych, jak i w organach władzy państwowej i samorzą-

dowej orazw

caĘ branŻy producentów

sprzętu i urządzeń ratowniczych, tak w kĘu, jak

i poza jego granicami. Równiez ta rozpoznawalność i wiarygodność,potwierdzana efektami i skutecznością działania sprawiła, Że po kilku latach sprostała ona surov4/m kryteriom, by uzyskać zaszczytne miano organizacji pożytku publicznego.

ZałoŻenia programowe Fundacji od samego początku były nakierowane
ochrony przeciwpozarowej

i

na

rozwÓj

ratownictwa, jako fundamentu bezpieczeństwa ludzi, ich
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mienia i środowiska. Wspieraliśmy i wspieramy rozwijanie zaplecza słuzącego kształceniu kadr na potrzeby formacji ratowniczej' Zarząd Fundacji, pracujący w trzyosobowym

składzie, całkowicie społecznie, koncentrował się na trzech podstawowych obszarach
działania:

- Wypracowywaniu środków finansowych poprzez działalnośćgospodarczą, ekspercką,
pozyskiwanie sponsorów i darczyńcÓw,
- nabywaniu i przekazywaniu sprzętu iwyposażenia dla słuzb ratowniczych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem potrzeb jednostek PsP,
- organizowaniu i aktywnym włączaniu się do realizowanych imprez upowszechniających

i popularyzujących ochronę przeciwpoŻarową, bezpieczeństwo ludzi, ich mienia i Środowiska,
- integracji środowiska poŻarniczego.

Największego zaangaŻowania, czasu i wysiłku wymagała działalnośćgospodarcza. Podejmujemy się zeczy trudnych i angazujemy do ich realizacji kompetentnych ludzi, a za-

dania te mają na celu uczciwe pozyskanie dla Fundacji środków finansowych, które są
istotnym warunkiem rozwijania kazdej zwaŻnych sfer działalnościstatutowej.

Jednym z takich obszarów jest działalnoŚć wydawnicza, nierozenłalnie związana z zaspokajaniem potrzeb wydawniczych jednostek Państwowej Strazy Pozarnej. Fundacja
wydaje ksiąŹki, podręczniki, broszury, kalendarze, plakaty... Działalnośćwydawnicza to
nie tylko zyski. Swiadczy o tym choćby przejęcie od Komendy Głównej

PSP zadań zwią-

zanych z Wdawaniem i kolpońowaniem ,,Przeglądu PoŻarniczego'' W latach 2000-2007 '
Fundacja nie otrzymywała z Komendy Głównej PSP zadnych środków finansowych na
ten cel. Sama pokrywała koszty druku i dystrybucji miesięcznika.

Fundacja ma na koncie organizację seminariów

i

konferencji naukowo-technicznych,

m.in.: ,,Zauądzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym'', ,,Wyposazenie techniczne

jednostek kĘowego systemu ratowniczo-gaśniczego - stan aktualny oraz kierunki rozWoju'', ,,DŹwiękowe systemy ostrzegawcze'', ,,Wyposazenie techniczne strazy pożarnych

w perspektywie 2020 r. Kierunki badań naukowych", ,,Działania ratownicze w systemie
bezpieczeństwa państwa''... Wańo nadmienić, Że udział w tych imprezach dla strazakówratowników był bezpłatny.

i podchorązym szkół poŻarniczych. FundaĄa przĄęła
koszty ksŹałcenia za granicą wykładowcy sA PsP w Poznaniu, puyznawała nagrody
Fundujemy stypendia kadetom

vlyrÓŻniającym się kadetom i podchorązym.
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organizujemy W zakładach pracy kursy i szkolenia dla pracowników _ z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, bhp, ochrony ludnościi Środowiska. Działalnośćw tej dziedzinie ma
ogromne perspektywy. Dostrzegając to, podjęliśmy się tworzenia nowych wydawnictw,
zdobywamy doświadczenia w organizacji własnych form szkoleniowych we wspołpracy

ze szkołami PsP orazz Centrum Naukowo-Badawczym ochrony Przeciwpozarowej.

Do statutu Fundacji wprowadziliśmy zmiany umozliwiające nam wspieranie materialne
strażaków-ratowników poszkodowanych podczas akcji. Tę działalnośćprowadzimy od
ponad sześciulat.

Ważnym zadaniem Fundacji jest wspieranie rozwoju kondycji fizycznej strazaków ratow_
ników i spońu poŻarniczego

W

jednostkach ochrony przeciwpoŹarowej. Wraz z Centralną

Szkołą PSP oraz Europejską Federacją Spońu PoŻarniczego zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy Strażaków w Tenisie Ziemnym i Stołowym, ponosząc znaczne koszty tego
przedsięwzięcia.
Wspólnie z Komendą Główną PSP podejmowaliśmy się organizaĄi i współfinansowania
wyjazdów reprezentantów polskiego poŻarnictwa na międzynarodowe imprezy sportowe,
takie jak: Światowa olimpiada Strazaków i Policjantów w Barcelonie i Quebeku, Swiatowe Zawody Strażaków w Sheffield, Mistrzostwa Świata StrazakÓw w Hongkongu. Fundacja wspierałatakŻe organizację zawodóW W sporcie pożarniczym wszystkich szczebli.

Tworzymy zespoły zadaniowe słuzące opinią i doradztwem oraz opracowujące eksperĘ-

zy z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ratownictwa i ochrony IudnoŚci' W ten sposób
powstały ekspeńyzy i opracowania umozliwiające realizację wielu znaczących obiektow
dla gospodarki narodowej.

We współpracy z Komendą Główną PsP i Centralną Szkołą PSP zorganizowaliŚmy nieodpłatne tygodniowe szkolenie specjalistyczne dla ratowników z Ukrainy.

Fundacja sfinansowała budowę prototypu samochodu gaśniczegowykorzystującego do
celÓw gaŚniczych mgłę wodną. Został pzekazanv do Szkoły Głównej Słuzby Pozarni-

czej' Dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach zakupiliśmy cięzki samochód gaśniczy.W ostatnich latach tylko na poprawę warunków pracy i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych PSP przekazaliśmy 450 tys. zł.
Wspieramy edukację straŻaków-ratowników, między innymi organizując ich wyjazdy zagraniczne. Wyjazd do Szwecji słuzyłpoznaniu osiągnięć tamtejszego ratownictwa i stosowanej przez szwedzkich straŻaków taktyki itechniki gaśniczeji ratowniczej. Wizyta w

Słowenii miała na celu wymianę doświadczeń straŻaków-ratowników oraz zwiedzenie
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zakładów produkujących sprzęt ratowniczy. W Lipsku celem było zwiedzanie Światowej
Wystawy Sprzętu Ratowniczego INTERSCHUTZ.

W obliczu klęsk powodzi Fundacja zakupiła i pzekazała jednostkom ochotniczych strazy
poŻarnych działĄącym na terenach zalewowych pompy szlamowe. Jedna z jednostek
otrzymała namiot pneumatyczny słuzący do organizacji zaplecza kwatermistrzowskiego
podczas akcji przeciwpowodziowej.

W sumie na działalnośÓ statutową w okresie swojego funkcjonowania Fundacja przeznaczyła ponad 8 mln zł. Wpływy z działalnościgospodarczej w tym okresie wyniosły
7,738 mln zł.

Z

materialnego wsparcia Fundacji korzystają między innymi: Centralna Szkoła PsP,

Szkoła AspirantÓw PSP w Poznaniu, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie PsP,
Centralne Muzeum PoŻarnictwa, ochotnicze straŻe poŻarne i ogniwa Związku

osP

RP.

Fundujemy nagrody dla zwycięzcÓw w zawodach pozarniczych (takze oSP), wspieramy
organizatorów ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŻarniczei. Pomagaliśmy w realizacji

pzedsięwzięcia budowy ''Ławeczki Dobosza''

-

pomnika Śp. płk. poŻ. Józefa Dobosza,

który przez32lata był komendantem poznańskiej szkoły na róznych etapach jej rozwoju.

Wazną sferę działalnościZarządu Fundacji i skupionych wokoł niej sympatyków słuŹby
poŻarniczej stanowiła w minionym 1S-leciu stała praca nad budowaniem prestizu straza-

ka-ratownika i popularyzowanie ochrony pzeciwpozarowej. Zarząd Fundacji rozszerzył
swoje działania, nawiązując bliską współpracę z Wodnym ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Związkiem Powiatów Polskich. Wśrodstałych pańnerow Fundacji poczesne
miejsce zajmują: ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Stowarzyszenie lnzynierów i Techników PoŻarnictwa. Wańo wspomnieć, Że
od 2008 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa jest członkiem Stowarzyszenia na

Rzecz Rozwoj u och rony P rzeciwpo Żarow e1 N iem iec (VF

D

B).

W dniach 8-13 czerwca 2015 r. w Hanowerze odbyły się Międzynarodowe Targi ochrony

Przeciwpozarowej

i

Ratownictwa lNTERscHUTz' Dla Polski najwazniejszy był 12

czerwca. Dzięki wspołpracy między Fundacją EDURA i Deutsche Messe AG ten właŚnie
dzień podczas targów obchodzony był jako Dzień Polski. W hali 24 na stoisku D23 na tej

największej w swej specjalizacji imprezie targowej, cieszącej się długoletnią tradycją

i

niezmiennie rosnącym prestiŻem, zaprezentowało się polskie pozarnictwo. Słuzyłotemu
między innymi specjalne, dwujęzyczne wydawnictwo Komendy GłÓwnej PsP, stworzone
przy współpracy naszej Fundacji, poŚwięcone między innymi: krajowemu systemowi ratowniczo-gaśniczemu, perspektywom rozwoju Państwowej StraŻy. PoŻarnej, systemowi
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edukacji poŻarniczĄ w Polsce, Centrum Naukowo-Badawczemu ochrony PrzeciwpoŻa-

w akcjach ratowniczych w świecie, a takŻe
Centralnemu Muzeum Pozarnictwa. Stoisko polskie cieszyło się duzym zainteresowarowej, roli polskich straŻaków-ratowników

niem zwiedzających. Wańo nadmienić, że.targi odwiedziło 157 000 zwiedza1ących.

Na 106 000

m2

prezentowało swoje wyroby 1500 wystawców z 51 krĄow, wśród nich 120

wystawców z Chin, 90 z Włoch, 90 z USA i 26 z Polski. Tzeba wspomnieć, ze hanower-

skie centrum wystawowe stwarza doskonałe warunki zarówno do prezentacji najnowszych osiągnięÓ oraz kreowania współczesnych trendów i kierunkÓw rozwoju myślitechnicznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, do rozwijania kontaktów handlo-

vvych,

jak teŻ demonstrowania taktyki, techniki

i

technologii działań ratowniczo-

gaśniczych.
Kierunki i cele działania Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA, organizacji
pozytku publicznego, precyzuje jej statut. W najblizszych latach będziemy czynili stara-

nia, aby nasze działania byĘ coraz skuteczniejsze, efektywniejsze, aby umoŻliwiaĘ
szybsze osiąganie zakreślonych przez statut ce!Ów. Znaczne mozliwości poszerzenia
zakresu naszej dotychczasowej działalnościtkwią w pozyskiwaniu darowizn. Będziemy
więcej uwagi poświęcali utnralaniu społecznego przekonania, Że wspieranie straŻakówratowników jest jednocześnie gwarantowaniem sobie i swoim bliskim wyŻszego poziomu

bezpieczeństwa. Potencjalni darczyńcy muszą mieć świadomośÓ, Że przekazując Fundacji środkina ściśle
określone przez siebie cele, pomagają sobie, bezpieczeństwu swo-

jego mienia i Środowiska, w ktÓrym zyją. Większe wpływy z darowizn to bardziej skuteczna pomoc straŻakom-ratownikom w szkoleniu, W WyposaŻeniu ich w nowocześniej-

szy i skuteczniejszy w działaniu sprzęt, to coraz vlyŻszy komfoń poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagroŻenia. Będziemy takŻe kontynuowaÓ działalnośógospodarczą, słu-

Żącą pozyskiwaniu środków na działalnośćstatutową: pomoc jednostkom ratowniczym,

wspieranie strazakow-ratownikow poszkodowanych w akcjach, a takŻe na pokrywanie
kosztów administracyjnych wiązących się z funkcjonowaniem biura Fundacji. Te ostatnie
staramy się jak najbardziej ograniczać. Zarząd Fundacji przez całe 1S-lecie pracował na
zasadzie wolontariatu

ZazuĘ i

- ita zasada

zostanie zachowana.

podejmowane w związku

z nimi decyzje Pana

Komendanta, dyskredytujące

inicjatywę społecznego zaangazowania wielu ludzi, uważamy za całkowicie bezpodstaw-

ne. odbieramy je jako krzywdzące, a co więcej

-

naruszające pzepisy ustawy o Pań-

stwowej Strazy Pozarnej, której Pan Komendant powinien być straznikiem.

KRS 0000056217, NIP 113-22-76-768, REGON 017080900

Pana działania odbierane sąprzez straŻaków jako niezrozumiałe i dezintegrują Środowisko, do tej pory uznawane przez społeczeństwo jako słuzbę najwyzszego zaufania.

Zaząd, Rada Fundacji i Zgromadzenie Fundatorów oczekują od Pana Komendanta
Głównego wycofania zakazu współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Strazy

Pozarnej

z

Fundacją Edukacja i Technika Ratownictwa oraz zaprzestania podobnych

bezzasadnych działań w przyszłości.
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