
Szkoła Aspirantów  

Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu 

                                  
 

 
Tytuł przedsięwzięcia: 

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 

 – 1 szt.” 

 

Umowa nr 994/2013/WN-15/NZ-LZ-UR/D, z dnia 31.12.2013 

o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej 

zakwalifikowanego do dofinansowania 

 

 

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

klasy ciężkiej, przeznaczonego do prowadzenia działań mających na celu 

przeciwdziałanie i likwidację skutków pożarów, a także prowadzenie działań 

ratowniczych przy ograniczaniu i usuwaniu skutków zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii na terenie całego kraju. 

 

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 787 320,00 PLN 

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW: 463 101,62 PLN 

 

 
 

Dofinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

 



Szkoła Aspirantów  

Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu 

                                  
 

 
Tytuł przedsięwzięcia: 

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego  

klasy średniej” 

 

Umowa nr 241/2015/Wn-15/NZ-UR-LZ/D, z dnia 02.07.2015 

o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej 

zakwalifikowanego do dofinansowania 

 

 

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

klasy średniej, przeznaczonego do prowadzenia działań mających na celu 

przeciwdziałanie i likwidację skutków pożarów, a także prowadzenie działań 

ratowniczych przy ograniczaniu i usuwaniu skutków zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii na terenie całego kraju. 

 

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1 031 970,00   PLN 

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW: 440 000,00 PLN 

 

 
 

Dofinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 



 

Szkoła Aspirantów  

Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu 

                                  
 

 
Tytuł przedsięwzięcia: 

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  

klasy ciężkiej” 

 

Umowa nr 181/2017/Wn-15/NZ-UR-LZ/D, z dnia 07.09.2017 

o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej 

zakwalifikowanego do dofinansowania 

 

 

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

klasy średniej, przeznaczonego do prowadzenia działań mających na celu 

przeciwdziałanie i likwidację skutków pożarów, a także prowadzenie działań 

ratowniczych przy ograniczaniu i usuwaniu skutków zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii na terenie całego kraju. 

 

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1 342 791,00 PLN 

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW: 512 000,00 PLN 
 

 
 

Dofinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 


