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PREZYDENT PRZEKAZAŁ PROMESY NA ZAKUP
WOZÓW DLA 27 JEDNOSTEK OSP
Służba strażaków z ochotniczych straży pożarnych ma wielkie znaczenie społecznotwórcze,
państwotwórcze oraz wielkie znaczenie dla budowy w kraju postaw patriotycznych - ocenił w środę
prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przekazania promes na zakup wozów ratowniczogaśniczych dla 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego. Podczas
uroczystości wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wręczył również kluczyki do gaśniczych wozów bojowych
dla pięciu jednostek OSP.
W środę prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku, gdzie spotkał się ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych.
Prezydent podczas tego spotkania przekazał promesy na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych dla 27
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego, a pięć jednostek
OSP odebrało gaśnicze wozy bojowe.
"Ostatnio podpisaliśmy Narodową Strategię Bezpieczeństwa. W jej ramach będziemy dokonywali
rozwoju kolejnych systemów bezpieczeństwa naszego kraju m.in. przez system ochrony ludności
cywilnej i obrony cywilnej" - powiedział prezydent. Zaznaczył, że ważną rolę będzie w tym odgrywało
doświadczenie ochotniczych straży pożarnych. Prezydent podziękował strażakom za służbę "w tym
niezwykle trudnym czasie, w którym teraz się znajdujemy".
Czytaj też: Superustawa nie traﬁ do poczekalni? MSWiA przyspiesza prace

Strażacy Ochotnicy to prawdziwi liderzy lokalnych społeczności. Ludzie, na których
zawsze można polegać. Z dumą patrzę na Ich służbę i cieszę się, że mogę wspierać, także
nowym wyposażeniem. Dziękuję za spotkanie w remizie w Płońsku. „Bogu na Chwałę,
ludziom na ratunek”. pic.twitter.com/PzELe1KPOa
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 20, 2020
Według zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samochody ratowniczo-gaśnicze
o łącznej wartości blisko 400 mln zł traﬁą do jednostek OSP w całej Polsce. Zakupione wozy strażackie
traﬁą zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza
nim.
Nowe wozy strażackie traﬁą do 515 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej wozów otrzymają
województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (51 wozów).

Wartość jednego samochodu to ok. 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również
wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln
zł. Pozostałe źródła ﬁnansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
Czytaj też: MSWiA: ponad 500 nowych wozów strażackich dla OSP
O tym, że do Ochotniczych Straży Pożarnych traﬁ w tym roku ponad 500 nowych samochodów
ratowniczo-gaśniczych mówił też w rozmowie z InfoSecurity24.pl komendant główny PSP nadbryg.
Andrzej Bartkowiak. Jak zapewniał, "w wyniku montażu ﬁnansowego do ochotniczych straży
pożarnych traﬁ w tym roku rekordowa liczba ponad 500 samochodów". Jeszcze w połowie
lutego komenda główna PSP informowała też, że ze środków rezerwy "klęskowej" MSWiA zostanie
przeznaczona dodatkowa kwota w wysokości 40 mln zł na doﬁnansowanie zakupu samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W całym kraju jest ponad 16 tys. jednostek OSP, w tym ok. 4,5 tys. w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym.
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