
Załącznik  
do uchwały nr 000/12/21 

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia 16 marca 2021 r.  

 
Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla 

realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) 
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 
2021 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 
Funduszem przystępuje do realizacji Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych 
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
zwanego dalej Programem, na zasadach określonych poniżej.  
 

2. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez 
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania  
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii 
technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 
 

3. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być jednostki 
ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubuskiego. 

 
4. Realizacja Programu rozumiana w szczególności jako: określenie dat planowanego naboru 

wniosków, określenie terminów zakończenia oraz wydatkowania środków dla zadań realizowanych 
przez Beneficjentów, określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze wniosków. 
 

5. W ramach Programu dofinansowywany będzie zakup specjalistycznego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. 
agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej, połączony z działaniami 
edukacyjnymi (działania edukacyjne są obligatoryjnym elementem projektu). 
 

6. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące zakup specjalistycznego sprzętu oraz działania edukacyjne wymienione 
w załączniku „Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia oraz przykładowe działania edukacyjne  
w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z wyłączeniem zakupu 
środków transportu oraz nabycia środków trwałych w formie leasingu. Podatek od towarów i usług 
(VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony 
przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego  
od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  
i usług. 
 

7. Na realizację Programu w roku 2021 Fundusz przeznacza środki finansowe w wysokości 
2.000.000,00 zł (1 mln zł – NFOŚiGW oraz 1 mln zł – WFOŚiGW w Zielonej Górze). W przypadku 
zmiany planowanej puli środków, podstawę stanowić będzie przyjęty plan działalności, bez 
konieczności zmiany Programu. 

 

8. Kwota dofinansowania zadania łączącego zakup sprzętu i wyposażenia z działaniami edukacyjnymi, 
skierowanymi do społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń miejscowych i ich skutków wynosi do 



100 % (środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) w formie dotacji, nie więcej niż 20.000,00 zł dla 
jednostek nie będących beneficjentami programu1 w latach poprzednich oraz do 75% (środki 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) w formie dotacji, nie więcej niż 15.000,00 zł dla jednostek będących 
beneficjentami programu w latach poprzednich. 
 

9. W przypadku powstania konieczności pozyskania dodatkowych środków na zbilansowanie kosztów 
kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu istnieje możliwość uzyskania na ten 
cel pożyczki ze środków Funduszu. 
 

10. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie może być zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w Funduszu. 
 

11. Beneficjenci, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu, przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć.  

 
12. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie  

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 
 

13. Dotacje udzielane w ramach niniejszego Programu nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie obowiązujące w latach 
realizacji Programu: 

− Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

− Kryteria wyboru zadań,  

− Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających tryb 
składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez Zarząd, 

− Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu, 

− Zasady udzielania i umarzania pożyczek. 
 

        

 

                Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

              Łukasz Maliszewski 

 

 
1 Programu „Mały Strażak” w 2019 r. lub Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) w 2020 



 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia oraz przykładowe działania edukacyjne w ramach 

Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych  

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

   

Lp. Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne/wymagane 

certyfikaty   

1 2 3 

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka 

1. 

Ubranie specjalne 

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane 

ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w 

Józefowie 

2. 

Buty specjalne strażackie skórzane 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

3. 

Buty specjalne strażackie gumowe 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

4. 

Rękawice specjalne 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

5. 

Kominiarka niepalna strażacka 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

6. 

Hełm strażacki 

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

7. 
Ubranie koszarowe  

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie , czapka 

koszarowa)  

8. Spodnie pilarza   

9. Wodery   

10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy. 

11. 

Aparat powietrzny nadciśnieniowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

12. Butla do aparatu powietrznego   



13. 
Maska do aparatu powietrznego wraz z 

pokrowcem 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

14. 

Sygnalizator bezruchu 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

15. Szelki bezpieczeństwa z pasem 

biodrowym   

Sprzęt łączności  

1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i 

cyfrowych. 

2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego 

3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i 

cyfrowych. 

4. System selektywnego alarmowania  

5. Megafon  

6. Syrena alarmowa  

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej  

1. 

Drabina przenośna ratownicza 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

2. Agregat prądotwórczy Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA 

3. 

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. 

węży ssawnych 

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane 

ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w 

Józefowie 

4. 

Motopompa pożarnicza 

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane 

ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w 

Józefowie 

5. 

Pompa pływająca 

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane 

ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w 

Józefowie 

6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 

7. 

Wąż ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 



8. 

Wąż tłoczny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

9. 

Smok ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

10. 

Prądownica wodna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

11. 

Prądownica pianowa 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

12. 

Wytwornica piany 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

13. 

Kurtyna wodna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

14. 

Zasysasz liniowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

15. 

Rozdzielacz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

16. 

Zbieracz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

17. 

Stojak hydrantowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

18. Tłumica   

19. Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne 

20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW. 

21. Pilarka ratownicza do materiałów 

wielowarstwowych 
Moc silnika  min. 4,0 kW. 

22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW. 

23. Detektor prądu przemiennego   

24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i 

dwutlenku węgla 
Wielo lub jednogazowy 



25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h 

26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej 

27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji   

28. Parawan ochronny   

29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG 

30. Siodełko wężowe   

31. Mostek przejazdowy   

32. Sito kominowe   

33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 

34. Bosak dielektryczny   

35. Nożyce dielektryczne   

37. Latarka kątowa   

38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji 

pojazdów 
  

39. Podpora stabilizująca   

40. 
Linka strażacka ratownicza o długości min. 

30 m 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane 

przez CNBOP w Józefowie 

41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) 

wraz z liną o długości min. 20 m 
  

42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– 

pianowy do samochodu pożarniczego 
  

43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny 

44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem   

Przykładowe działania edukacyjne   

1. Oznakowanie dofinansowanego sprzętu 

logo Funduszu oraz informacją o 

sfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w 

Zielonej Górze 

Działanie obligatoryjne  

2. Udostępnienie informacji o zrealizowanym 

zadaniu oraz dofinansowaniu ze środków 

WFOŚiGW w Zielonej Górze 

Działanie obligatoryjne 

 


