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Narviązując t1o kołmpondetĘi rv sprarvie sprarvoztlnrria z rcalizacji zatłłrria publieznego rv

zakresie rłtorvnictrva rvodnego, zleconego ulllolvą nr ZtDRiOlłDBt7? Z dnia 14 łrnja 2OI2t.

WodRelrru ochotnigzęmu Pogotorvitl RatuŃorvęmtl w zskresie uirzynraltin golorvoŚci mtolvniczej,

prorvadzenił dzialnń ratownicryclt, orgnnizorv$nia i provadzelria szkoleli ratowrilkórv rvodnYclr,

utrzynatda gotorvości opergcyjnoj sprzętu nlorvniczcgo oraz prorvadzcnia dokumgntacji rvYPndków

ulrrzejntic furforrntlię, co następuJe:

W ztożonynl pt?śz wopR sprawozdłniu i jego korekcie nie znntieszczono ittformncji, czY

rv trnkcie rcalizaoji zadnttia orgnuizacja stosorm|a olrorviąadącę przepisy <lofYczącc ratorvnicłwn

rvodnego. Jetlttocześrtig rv dtiach 6-20 lutogo 2013 rohr rv siedzibie ZG WOPR odbYla się kontłoln

realizacji tego zatlnnia, przcprorvad?§*a prilęz Deparlatnenl Konlroli, §karg i Wnioskórv MSW,

polegąiąca na okreśteuiu m.itr.: zgodności podjętych dzłalarl i ponicsionych rvydałkórv z zapisami

znląozonej do uttrołvy oferty realizncji zadania ptrblicznego, tenninoryości realizacji zadanię

i rvydntkorvnnin środkórv {itnnsorvych.

W trtkcie konlroli s{rvierdmno różnego rotlząiu uchybicrria i niezgodrroŚci z PrzePisRłlti

umowy opisanc w protokole kontroti. Jednocześnie shtierdzotto, że w toku kontroli siedęnr szkoleń

ratorvnikórv rvadnych sfilrnnsorvanych ze śrcdkórv ;mhodzących z dotacji MSW przoprorvndzouych

mstalo rtiezgotlttic z przepisami prnwn powszeclurie oborvĘaliącogo, tJ, razporządzettin Ministrn

Spmlv we\yĘtrznych z dldn 2t ozerrvca 2012 r. lt, splullłie szkoteń v' ralow|richłie wńnYm (bz, U,

a2ł72r. poz. ?47). Prograrrry niniejszych szkoleli rntorvników rvodnych porvinny zostnć oprącorvffue

rv opatciu o ratlrotve prograily, zgodno z zalączłikienr Nr I do pr'ąnvolaltego rozPolządz,enia,

płzedłożona rv wopR dokumentaeja nie pohvierdzn, że przeprowadzonę szkolenia obejrtrorvaly

wynragfir* 63 goclziny zajęć, rv tynl co nąiłuriej 20 gotlzin ząięć teoretycznyclt orflz co nąintniej

43 gotlzirry ąięć praktyczuych. Minro, żc szkolenia rv Rajgodzie obejrnorvnly co nnjmnĘ 88 godzitt
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dydaĘoalych, nfl podslarvie ptzedlożotĄ dokłmentnqii nie można stwierdzid czy renlizorvany

progmm byl r.godtty z przepisnrtti łozporządzonia,

Ponądńo, na szkolenia byĘ krvalifikorvane osoby niepelnolclnie w łącarcj liozbie ?l, co

§tnllolvilo nanlszenie podstarrorvego rvyuo8,u nnboru knndydntórv (rvłaściwego rvszystkint

szkolenioltl), który określłla oferta bęcląan ralącatikiern do umorvy.

Ponatlto uslłlolto, że rv trzech szkobniach jako kursnnci udział braly uoby rvsktzauo jako

kndra dydaktyczna (dziervięó osób), osoby będące kiororvłikami OO WOPR (łrzy osoby posiadnjące

od rviehl lnt rvyższc krvaliflkacje, rv ry,n irlshuktorskię) oraz osoby niep€hroletnie (siedemnaście

osób), Mnjąo na uryndze trlzinł osób ttieletnich w szkolgttiach, znklndnny w oforcio cel nie zostal

osiągrrięty, Przykla<lerlr jęst szkolonie zorgauizorvano rv Krakorvie, którego prograill przervidywal

rrr.in. ząięcin zrviąznne z prorvadzenieltt samoclrodu terenolvego wrnz z przyazepĘ i łodzią rv trudttyttt

tercnie i,iego asekurację. Udzigl w takioh zajęoiach osób niepehroleuriolr, nieposiadnjąoych prarva

jazdy jgst uieznsndly. Ponądto, trczeslnicząlie w Ąęoiaoh oraz prz}ł§tęporvsnio do egzamilrrt

i otlzynmtlie znśrviadczelrin łkońozenia szkolenin przoz osoby posiadąiąpe znacząc€ dośrviadczenie

i krvaliflkacjł olaz osoby, które jednocześuie byly kndrą dydaĘczlĘ pfzćprorvfidząiąaą zajęoia na

podstarvie rttrtótv złeceuie,jesl działanienr ulezrozumlaĘm ornz nleeelowym l nloznsndnym.

W zrviązhl z porryższynr, tm połlslarvie ań, 169 rrstnrvy o finnnsaclt publiczryclt, trznając dttę

sporądzelrin protokolu z koruroli jnko datę stwierdzenin fnktrr rvykorrystania dotncji rrłozgodnic

z pruerł*czanietn, wryTyem żlecentoblorcę zndnnia pubticzncgo zleconego ulnorĘ l1r

2rDRlOLrDBllil z łlnla 14 mąin 2at2 r. rlo dokonanln rłvrottt rlotacJl M§W w rvysokośel

2S3,364łtzllłu-t,azz należnyml od*olkaml, zgotlnle z § ll ust. 5 i 6 rmorry Nr2lDRtOL/DBlt2.


