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                                                                                                        Kielce, 30.01.2023 r. 

 

 

Ogłoszenie o naborze w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 

ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania 

służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych”  dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

świętokrzyskiego na zakup sprzętu zgodnie z „Wykazem rzeczowym sprzętu  

i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – załącznik nr 2  

do niniejszego ogłoszenia.  

Termin składania wniosków:  

od 01.02.2023 r. od godz. 14.00 do 17.02.2023 r. do godz. 15.30 

lub do wyczerpania środków 

Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia). 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 

1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie  https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ 

(nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji 

konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą 

Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”. 

2. Pobrać (dla dziedziny Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni 

Ziemi), a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku (wersja 3.1.4)  

o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW 

OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu  

w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność 

wpisanych danych. 

3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej  

w Portalu Beneficjenta, 

4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie 

wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do 

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce. 

 

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30. 

O kolejności złożenia wniosku do Funduszu decyduje data i godzina dostarczenia wniosku 

do Biura Obsługi Klienta.  

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji 

wniosków, jako pierwsza (elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą 

skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym  dostarczona jego 

papierowa wersja.  

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji 

elektronicznej z załącznikami podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. 

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać 

taką samą sumę kontrolną umieszczoną na każdej stronie dokumentu. 

 

Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i: 

a. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF)  

i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) 

lub 

b. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP. 

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej będą ocenione negatywnie,  

a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Natomiast wnioski,  

które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora  

i nie będą podlegały nawet rejestracji. 

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu 

(datę wpływu drugiej formy wniosku1). W przypadku wniosku tylko elektronicznego 

podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce 

odbiorczej Funduszu. 

                                                           
1 np. w przypadku gdy w dniu 20-03-2021 r. zarejestrowana zostanie wersja aktywnego PDF a wniosek  

w podpisanej wersji papierowej wpłynie 25-03-2021 r. to za datę wpływu uznaje się datę późniejszą to jest  

25-03-2021 r. 
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W przypadku korzystania z dostarczania wniosku za pośrednictwem Poczty 

Polskiej sugerujemy wysłanie wniosku listem poleconym, wtedy znajdą się Państwo  

na liście zbiorczej przekazywanej przez w/w jednostkę do Funduszu. 

 

Do papierowej wersji wniosku, należy dołączyć: 

1. statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem strony np. od 1 do 20, data, 

podpis Prezesa jednostki OSP), 

2. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w tym celu należy skorzystać ze strony 

Ministerstwa Sprawiedliwości wyszukać jednostkę po numerze KRS, a następnie 

pobrać wydruk informacji aktualnych, 

3. oświadczenie odnośnie wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych  

oraz cywilnoprawnych na rzecz NFOŚ/WFOŚiGW wraz z oświadczeniem  

woli do zawarcia umowy (oświadczanie do pobrania na stronie Funduszu  

załącznik nr 3 do programu). 

W celu szybkiej oceny wniosku, prosimy o dostarczenie wniosku z kompletem  

w/w załączników. 

 

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór 

wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez stronę 

internetową  Funduszu www.wfos.com.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1  Szczegółowe warunki dofinasowania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. 

Część 2) Dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,” 

2.  „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu  

i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, 

3. Oświadczenie dotyczące wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych  

na rzecz NFOŚiGW/WFOŚiGW wraz z oświadczenie woli do zawarcia umowy, 

4.  Przykładowy wniosek wypełniony w ramach w/w programu. 

http://www.wfos.com.pl/
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