
Warunki pozyskania pomocy finansowej na odzież specjalistyczną dla strażaków 

Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania zapotrzebowania są gminy z terenu województwa 

małopolskiego. 

2. Województwo Małopolskie na ten cel przeznacza 1 000 000 zł. 

3. Województwo Małopolskie planuje udzielenie pomocy finansowej gminom na doposażenie 

w odzież specjalistyczną strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

4. Zapotrzebowania składane są w terminie do 23 września 2022 r., zgodnie ze wzorem 

formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do pisma znak RO-VI.631.13.1.2022, dostępnym 

na stronie www.malopolska.pl. W przypadku wolnych środków na ww. cel możliwe będzie 

zgłaszanie zapotrzebowania w terminie późniejszym.  

Formularz można dostarczyć w następujący sposób: 

a) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 16:00, 

b) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w: 

- Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów, 

- Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, 

- Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, 

- Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim, 

- Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 

- Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, 

c) przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem 

„Pomoc finansowa dla OSP 2022”, 

d) przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 

dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres elektronicznej skrzynki podawczej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP. 

5. Gmina składa tylko jeden formularz na dowolną liczbę jednostek OSP z jej terenu. 

6. Nie dopuszcza się zmiany doposażonej jednostki OSP wskazanej w formularzu. 

7. Zakres obejmuje zakup odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP:  

1. ubranie koszarowe 
2. ubrania ochronne 
3. rękawice 
4. kominiarka strażacka 
5. buty strażackie 
6. hełm 
7. bluza polarowa / kurtka typu softshell 
8. organizacyjna koszulka typu polo / t-shirt. 

8. Kwota przyznanej dotacji na zakup odzieży specjalistycznej może wynieść maksymalnie 80% 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

9. Zapotrzebowanie z gminy na dotację może wynieść do 40 000 zł. 

10. Zadaniem, na które przekazane zostaną środki jest zakup przedmiotów wskazanych w pkt 7. 

11.  Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy 

dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. Zadanie musi być wykonane, odebrane  

i w całości zapłacone do dnia 31 grudnia 2022 r.  

12. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty udokumentowane dowodami księgowymi 

wystawionymi na Gminę lub jeśli zadanie zostanie powierzone do realizacji jednostce OSP -  

http://www.malopolska.pl/
https://epuap.gov.pl/


na jednostkę OSP, poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,  

a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. 

13. Złożenie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej. 

Nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty. 

14. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego, zostaną 

określone w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, po rekomendacji gmin 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

15. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendując gminy do udzielenia pomocy finansowej 

uwzględni oświadczenie gmin o planowanym udziale jednostek OSP 

w organizacji/zabezpieczeniu wydarzeń związanych z Igrzyskami Europejskimi w 2023 r. oraz 

średnią odległość jednostek od miejsc wydarzeń.  

16. Szczegółowe zasady, tryb, warunki i wysokość udzielanej pomocy określą umowy zawierane 

pomiędzy Województwem Małopolskim a gminą. Wzór umowy zostanie przyjęty przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego odrębną uchwałą.  

17. Niezależnie od przekazania przez Gminę dotacji jednostce OSP, za realizację zadania 

oraz przedłożenie stosownych dokumentów i wyjaśnień odpowiada Gmina. 

18. W związku z organizacją Igrzysk Europejskich w 2023 r. celowym jest wykorzystanie przez OSP 

zakupionej odzieży podczas organizacji wydarzeń związanych z Igrzyskami oraz zabezpieczaniu 

uczestników tych wydarzeń. 

 


