
Fundusze Europejskie inwestujemy 
w zdrowie Małopolan – część IV
Epidemia koronawirusa sprawiła, że zarówno stacje sanitarno–epidemiologiczne,  
jak i jednostki straży pożarnej natychmiast zintensyfikowały swoje działania.  
To na nich spadała odpowiedzialność między innymi za diagnostykę  
oraz organizowanie tzw. brudnych izb przyjęć, czyli dodatkowych namiotów  
do badań osób podejrzanych koronawirusem.

Aby jeszcze lepiej wykonywać zadania związane z wal- 
ką z pandemią, konieczny był zakup dodatkowego  
sprzętu dla małopolskich służb ratunkowych. Dla Ko- 
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno– 
–Epidemiologicznej na zakup odpowiedniej aparatury  
i sprzętu przeznaczono blisko 8 mln zł. Było to możliwe 
dzięki finansowanej z Funduszy Europejskich Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej – pakiet medyczny. 
– Środki unijne, jakimi dysponujemy w ramach pakietu 
medycznego, pozwoliły skutecznie doposażyć zarów-
no małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby,  
w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawiru-
sem – mówi Witold Kozłowski, Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego.
– Jednym z priorytetów w działaniach Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego jest zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu, 
dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby wspierać 
wszystkie służby, które za nie odpowiadają – dodaje 
Łukasz Smółka, Wicemarszałek Wojewódz twa Mało-
polskiego.

Strażacy w walce z koronawirusem

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie, Partner projektu Małopolska Tarcza Anty-
kryzysowa – pakiet medyczny, otrzymała 5  mln zł.
Pierwsze zakupy – opryskiwacze spalinowe już 
dotarły do małopolskich jednostek. Wkrótce 
do strażaków trafi także ponad 50 przyczep 
wyposażonych w namioty stelażowe, 
agregaty prądotwórcze, nagrzewnice 
olejowe, stoliki polowe, krzesła, łóż-
ka polowe i śpiwory za 3 443 385 zł.  
W przypadku namiotów stelażowych 
wraz z akcesoriami na przyczepie trans-
portowej będą one nieodpłatnie użycza-
ne OSP oraz Komendom Powiatowym 
PSP.
W trakcie realizacji jest też dostawa 2400 
półmasek ochronnych FFP2, 30 000 par rękawiczek ni-
trylowych, 2400 gogli ochronnych, 3000 kg środka wi-
rusobójczego i 2400 kombinezonów ochronnych.
– Musimy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest rów-
nież w rękach państwowej i ochotniczej straży pożar-
nej. Jesteśmy wdzięczni za ich służbę i dlatego dbamy 
o ich odpowiednie wyposażenie w walce z epidemią 
koronawirusa – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Od początku pandemii SARS-CoV-2 współpracujemy 
ze służbami oraz wspieramy działania instytucji, ma-
jące na celu zwalczanie zagrożenia koronawirusem. 
To ogromne zaangażowanie zarówno ze strony straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Nie ulega wątpliwości, iż  
w wielu przypadkach nasze działania nie mogłyby być 
tak efektywne, gdyby nie środki unijne, dzięki którym 
stale doposażamy nasze jednostki w sprzęt niezbędny 
do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu  
– podkreśla st. bryg. Marek Bębenek, Małopolski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Zakup namiotów stelażowych wraz z akcesoriami na 
przyczepie transportowej daje nam możliwość urucho-
mienia dodatkowych powierzchni pod badania osób  
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Dzięki zaku-
powi urządzeń dezynfekujących – opryskiwaczy wraz  
z środkiem wirusobójczym i środkami ochrony indywi-
dualnej, będziemy mogli podejmować skuteczne dzia-
łania związane z dezynfekcją miejsc szczególnie nara-
żonych i uczęszczanych przez mieszkańców, takich jak 
np. przystanki autobusowe, ławki, place oraz poręcze  
i drzwi w budynkach użyteczności publicznej – wylicza 
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

Nowy sprzęt dla Sanepidu 

Blisko 3 mln zł środków unijnych zasili konto Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Krakowie. To pieniądze, za które placówka bę- 
dzie mogła kupić między innymi aparaturę i sprzęt  
do diagnostyki.
– Musimy mieć jak najlepszą diagnostykę, by sku-
tecznie chronić zdrowie i życie Małopolan. Jedną 

z instytucji, która nam w tym pomaga, jest Woje-
wódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna – pod-

kreśla Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.
– Skala zadań, jakich podjęła się stacja, od początku 

pandemii COVID-19 była tak ogromna, że brakowało 
nie tylko rąk do pracy, ale także sprzętu, jak choćby 
dodatkowych samochodów do przewożenia próbek 
pobranych pacjentom z podejrzeniem koronawirusa  
– dodaje wicemarszałek. 
Decyzją Zarządu, Województwo użyczyło jeden z samo-
chodów będących na stanie Urzędu. 
– Bezpłatne przekazanie samochodu umożliwiło jed-
nostce realizację ważnych dla zdrowia mieszkańców 
celów w czasie, kiedy zakup samochodów ze środków 

unijnych nie był jeszcze możliwy z uwagi na toczące się 
procedury – podkreśla Łukasz Smółka.
Teraz dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich 
jednostka zostanie doposażona między innymi w spe-
cjalistyczną aparaturę diagnostyczną, nowoczesny 
samochód do przewożenia próbek, środki ochrony 
osobistej. Dotacja pokryje także zakup testów na obec-
ność koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odczynników oraz 
materiałów medycznych. Sfinansowane zostaną także 
koszty transportu sanitarnego związane z ogranicze-
niem skutków epidemii, czyli do pobierania wymazów 
z gardła w warunkach domowych od osób z podejrze-
niem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przewożenia 
ich do laboratorium. 

Na pakiet medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
przeznaczono już ponad 190 mln zł ze środków  

z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz wkładu z budżetu centralnego.  

W ramach całego pakietu 46 partnerów projektu  
– m.in. wojewódzkich i powiatowych szpitali oraz służb 

ratunkowych z Małopolski – otrzyma między innymi karetki, 
sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, urządzenia 

i środki do dezynfekcji, aparaturę do wyposażenia 
laboratoriów czy testy na badania w kierunku SARS-CoV-2.  

Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020.


