
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP 
za udział w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) oraz Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXVII/252/2022 z dnia 
23 lutego 2022 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zwanej dalej OSP, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę lub inny uprawniony podmiot, otrzymuje ekwiwalent pieniężny zwany dalej „ekwiwalentem”. 

2. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Stanisławów, 
za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 2. 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu jest wniosek OSP złożony do Wójta Gminy Stanisławów - wg wzoru określonego w załączniku nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zestawienia zbiorczego do wyliczania ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zestawienia zbiorczego do wyliczania ekwiwalentu za udział w pożarniczym szkoleniu lub ćwiczeniu – 
wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

4. Dane zawarte we wniosku o którym mowa w § 2 pkt. 1, potwierdza Naczelnik OSP. W przypadku gdy 
dowódcą zastępu ratowniczego (uczestnikiem działania ratowniczego) był Naczelnik OSP, potwierdzenia 
dokonuje Prezes OSP. Osoba sporządzająca wniosek, odpowiada za jego właściwe wypełnienie. 

§ 3. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, wypłaca się członkom OSP, którzy 
spełniają warunki określone w art. 8 z zastrzeżeniem art. 9 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  
o ochotniczych strażach pożarnych. 

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu, powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członka OSP 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. Czas udziału w akcjach 
ratowniczych i działaniach ratowniczych musi być zgodny z wykazem z KP PSP, a odbyte szkolenie zgodne 
z zestawieniem godzinowym na otrzymanym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. 

3. Czas trwania działań ratowniczych  i akcji ratowniczej liczy się od momentu wyjazdu do akcji 
ratowniczej lub działań ratowniczych do momentu powrotu z akcji ratowniczej lub działań ratowniczych, bez 
uwzględnienia czasu obsługi technicznej i konserwacji sprzętu pożarniczego po działaniach. Czas wyjazdu 
i powrotu musi być każdorazowo zgłaszany do Stanowiska Kierowania KP PSP w Mińsku Mazowieckim przez 
dowódcę sekcji (zastępu) udającego się do akcji. 

4. Ekwiwalent przysługuje członkom OSP za udział w pożarniczych ćwiczeniach gminnych i zawodach 
gminnych, itp. w wysokości wypłaty stawki ekwiwalentu za odbyte szkolenie. 

5. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP za udział w Dożynkach Gminnych, obstawie pikników 
i innych imprez okolicznościowych, rajdów rowerowych, udział w turniejach itp. 

§ 4. 1. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym należy składać wraz 
z wnioskami o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym w terminie do 28 lutego za rok 
poprzedni. 
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2. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem ekwiwalentu 
sprawuje pracownik Urzędu, odpowiadający za współpracę z ochotniczymi strażami lub inna upoważniona 
osoba. 

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt może wezwać naczelnika lub Prezesa OSP 
do wyjaśnień na piśmie, informacji zawartych w dokumentach o wypłatę ekwiwalentu. 

4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu zostaną przekazane przez Wójta  na rachunek 
bankowy OSP do dnia 30 kwietnia roku następnego, a OSP dokona jego wypłaty na rzecz strażaków, a na 
wyraźną prośbę złożoną przez strażaka przed przekazaniem środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu 
OSP, ekwiwalent zostanie wypłacony strażakowi w formie gotówkowej w kasie urzędu Gminy lub 
bezgotówkowej na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wojt Gminy 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

 
Stanisławów, dnia ....................... r. 

.......................................................... 
pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
Wniosek 

o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym*/ akcji ratowniczej*/ szkoleniu*/ćwiczeniu* 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę lub inne uprawnione podmioty za ……. rok 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w …………….……….. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 t.j.) przedstawia listę członków, którzy 
wzięli udział w: 

a.albo/* - działaniach ratowniczych w dniu ….................. r. o numerze ewidencyjnym zdarzenia 
................................................. 

b./albo/*  - akcji ratowniczej w dniu ….................. r. o numerze ewidencyjnym zdarzenia 
................................................. , 

c./albo/*- szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/Gminę/ inny uprawniony 
podmiot w dniu ……………………… według załączonego zaświadczenia, 

d./albo/* - ćwiczeniu pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/Gminę/ inny 
uprawniony podmiot w dniu ……………………… według załączonego zaświadczenia, 

N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu 
zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia r. o ochotniczych strażach pożarnych: 

Lp... Imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, 

Czas udziału w działaniu 
ratowniczym lub w akcji  

ratowniczej lub w szkoleniu lub  
w ćwiczeniu 

(od-do/ilość godzin) 

Podpis biorącego 
udział w działaniu 

ratowniczym lub akcji 
ratowniczej lub  

szkoleniu lub ćwiczeniu 
    
    
    
    
    
    

Razem ilość godzin   

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ............................ zaświadcza prawdziwość danych zawartych 
w punktach 1-2 niniejszego wniosku. 

             
       ….........................................................  

      podpis i pieczęć naczelnika lub prezesa OSP 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

Zestawienie zbiorcze do wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub w działaniach 
ratowniczych 

 Zestawienie zbiorcze 

do wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 

 lub w działaniach ratowniczych 

za okres od ……...…….. do …………………. 

członków OSP w …..………….. 

Lp. Nazwisko i imię Łączny czas 
udziału w akcji 

Stawka w zł Należny  
ekwiwalent 

w zł 
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

Razem ilość godzin    

           Sporządził/a: 
        

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB43B0EB-A000-46A5-84E0-B2883CF37211. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

Zestawienie zbiorcze do wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub w ćwiczeniu pożarniczym 

Zestawienie zbiorcze 

do wypłaty ekwiwalentu za udział  

w szkoleniu lub w ćwiczeniu pożarniczym 

za okres od …………... do …………….. 

członków OSP w …………………. 

Lp. Nazwisko i imię Łączny czas 
udziału w akcji 

Stawka w zł Należny 
ekwiwalent 

w zł 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Razem ilość godzin    

             
 Sporządził/a:  
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