
ZARZĄDZENIE  Nr 101/22 

WÓJTA  GMINY STRZELECZKI  

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkolenia i ćwiczeniach 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559 i 583) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) oraz uchwały Nr XLVII/304/2022 Rady Gminy w Strzeleczkach  

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom 

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. 

poz. 1776), Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin sposobu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka 

ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 

zwany dalej regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Odpowiedzialność za realizację ustaleń zawartych w regulaminie, o którym mowa w §1, powierza się 

pracownikowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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Załącznik 

do zarządzenia nr 101/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 28 września 2022 r. 

REGULAMIN 

USTALANIA I WYPŁACANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA STRAŻAKA RATOWNIKA OSP 

BIORĄCEGO UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH, AKCJACH RATOWNICZYCH, 

SZKOLENIACH I ĆWICZENIACH 

I. Definicja pojęć. 

1. Działanie ratownicze – rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska wynikającym z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędących 

pożarem ani klęską żywiołową, a stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

2. Akcje ratownicze - rozumie się przez to działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż 

Pożarną. 

3. Szkolenie lub ćwiczenia pożarnicze – to proces ciągłego i systematycznego podnoszenia poziomu 

wyszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie realizacji działań ratowniczych jak również podnoszenie 

wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest realizowane poprzez: 

a) udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną; 

b) udział w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot. 

II. Uczestnicy działań ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń. 

1. Do udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych jest uprawniony strażak ratownik OSP, 

który: 

a) ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych; 

b) posiada aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochotniczych strażach 

pożarnych; 

c) posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach 

ratowniczych 

d) odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) ukończył z wynikiem pozytywnym, szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału 

w działaniach ratowniczych, 

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 

strażacy ratownicy OSP, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

3. Strażacy ratownicy OSP, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach i ćwiczeniach muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Ilość osób zastępu nie może być większa niż ilość miejsc w pojeździe pożarniczym, zgodnie  

z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, którym zastęp udał się do działań lub akcji ratowniczych. 

5. Wyjątek zwiększenia liczby strażaków ratowników OSP ponad obsadę pojazdu pożarniczego, stanowi 

dojazd do miejsca akcji na terenie Gminy Strzeleczki, strażaka ratownika OSP innym środkiem transportu, 

którego obecność na terenie działań była niezbędna i uzasadniona. 

III. Ewidencja działań ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń. 

1. Każde działanie ratownicze, akcja ratownicza, szkolenie lub ćwiczenie pożarnicze musi być 

ewidencjonowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Ewidencję prowadzą: 

a) kierowca-konserwator pojazdu pożarniczego, który dokonuje odpowiedniego zapisu w karcie drogowej oraz 

karcie pracy sprzętu silnikowego w zakresie dokładnej godziny wyjazdu i przyjazdu z działania lub akcji 

ratowniczej; 
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b) Naczelnik OSP, który prowadzi rejestr udziału strażaków ratowników OSP w działaniach lub akcjach 

ratowniczych strażaków w „Karcie ewidencji prowadzonych działań i akcji ratowniczych OSP” oraz rejestr 

szkoleń lub ćwiczeń w „Karcie ewidencji prowadzonych szkoleń i ćwiczeń OSP”. 

2. Dowódca zastępu każdorazowo zgłasza wyjazd zastępu do działań i jego powrót do remizy do Stanowiska 

Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. 

3. Wyjazd do zdarzenia podczas którego stanowisko kierowania zawróciło zastęp do bazy zalicza się tak 

samo jak działanie ratownicze. 

4. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia powinien 

odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu. 

5. Czas udziału w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu określa  

się w sposób następujący: 

a) w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych: 

- rozpoczęcie - jest to godzina wyjazdu do działania lub akcji z jednostki macierzystej; 

- zakończenie - jest to godzina powrotu do jednostki macierzystej, przekazana do Stanowiska 

Kierowania Komendy PSP; 

- lub liczba godzin – wskazana w miesięcznym raporcie KP PSP. 

b) w ćwiczeniu lub szkoleniu pożarniczym: 

- rozpoczęcie - jest to godzina rozpoczęcia szkolenia lub ćwiczenia; 

- zakończenie - jest to godzina zakończenia szkolenia lub ćwiczenia; 

- lub liczba godzin – wskazana w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia lub ćwiczenia albo  

w innym dokumencie potwierdzającym udział w szkoleniu lub ćwiczeniu. 

IV. Sposób rozliczania udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach. 

1. Za udział w działaniu ratowniczym, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot strażacy ratownicy OSP otrzymują ekwiwalent 

pieniężny. 

2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej jest 

złożenie przez Naczelnika OSP/ Prezesa OSP do Urzędu Gminy w Strzeleczkach wniosku w formie „Karty 

ewidencji prowadzonych działań/akcji ratowniczych OSP” i potwierdzenia przez strażaków ratowników OSP 

udziału  

w działaniach/akcji ratowniczej (załącznik nr 1 do regulaminu). 

3. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu jest złożenie przez 

Naczelnika OSP/Prezesa OSP do Urzędu Gminy w Strzeleczkach wniosku w formie „Karty ewidencji 

prowadzonych szkoleń/ćwiczeń OSP” (załącznik nr 2 do regulaminu) i potwierdzenia udziału w szkoleniu lub 

ćwiczeniu przez strażaka ratownika OSP (załącznik nr 2 do regulaminu). 

4. Do „Karty ewidencji prowadzonych szkoleń/ćwiczeń OSP” (załącznik nr 2 do regulaminu), należy 

dołączyć kserokopię zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ćwiczenia lub inną informację organizatora 

świadczącą o ukończeniu szkolenia/ćwiczenia przez strażaka ratownika OSP z wyszczególnieniem ilości godzin 

szkolenia lub ćwiczenia. 

5. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, pracownik merytoryczny zajmujący się w urzędzie 

sprawami Ochotniczych Straży Pożarnych, sporządza „Wykaz zbiorczy strażaków ratowników OSP 

uprawnionych do wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach i ćwiczeniach złożonych w miesiącu” (załącznik nr 3 do regulaminu), sporządzony  

w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz przekazuje do Referatu Finansowo - Księgowego urzędu celem 

sporządzenia listy wypłat a 1 egzemplarz pozostaje w wydziale merytorycznie odpowiedzialnym  

za sporządzenie wykazu zbiorczego. 

6. Wójt lub osoba upoważniona zatwierdza sporządzoną przez pracownika Referatu Finansowo - 
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Księgowego listę wypłat lub przelewów dla osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu. 

7. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do przedłożonej listy Wójt może wezwać Naczelnika lub 

Prezesa OSP do złożenia wyjaśnień. 

8. Po zatwierdzeniu listy osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu Referat Finansowo - Księgowy 

urzędu wypłaca należność upoważnionemu strażakowi z danej OSP w kasie urzędu lub na osobiste konto 

bankowe wskazane przez strażaka ratownika OSP w „Oświadczeniu strażaka ratownika OSP 

pobierającego ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach” (załącznik nr 4 do regulaminu), w terminie 14 dni, lecz nie później niż do 30 dni od otrzymania 

wykazu zbiorczego. 

9. Każdy strażak ratownik OSP pobierający ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach jest zobowiązany do złożenia „Oświadczenia strażaka ratownika OSP 

pobierającego ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach” według wzoru określonego w załączniku nr 4 do regulaminu. 

10. Strażak ratownik OSP biorący udział w akcji działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych szkoleniach 

lub ćwiczeniach może zrzec się prawa do ekwiwalentu, ponieważ wierzytelność nie ma charakteru świadczenia 

należnego ze stosunku pracy 

11. Podstawą zrzeczenia się ekwiwalentu jest oświadczenie strażaka ratownika OSP, dołączone do „Karty 

ewidencji prowadzonych działań/akcji ratowniczych OSP” lub „Karty ewidencji prowadzonego 

szkolenia/ćwiczenia OSP. 
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 Strona 1 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA EWIDENCJI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ/AKCJI RATOWNICZYCH OSP …………………………….……………. 

1. Data zdarzenia ………………………… 2. Nr zdarzenia w KP PSP Krapkowice ………………………… 3. Nr rejestracyjny pojazdu strażackiego ………………………… 

4. Miejsce /adres/ zdarzenia ……………………………………………………….. 5. Rodzaj interwencji /np. pożar, wypadek itp./ ……………………………………………………  

6. Imienny wykaz uczestników w działaniu ratowniczym: 

Lp. Imię i nazwisko Czas udziału w działaniu / akcji ratowniczej 
„od – do” (data, godzina) 

Liczba godzin Podpis 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 272 KK) poświadczam wyżej wymienione informacje. 

……………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko oraz podpis dowódcy zastępu 

Oświadczam, że osoby wyszczególnione w pkt 1-9: 

1) Ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 ustawy o OSP 

2) Posiadają aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o OSP 

3) Posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych  

4) Odbyły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

5) Ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych  

……………………………………………………….…………… 

Czytelnie imię i nazwisko oraz podpis naczelnika/prezesa OSP 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KARTA EWIDENCJI PROWADZONEGO SZKOLENIA/ĆWICZENIA OSP …………………………….……………. 

1. Termin szkolenia/ćwiczenia ………………………… 2. Organizator szkolenia/ćwiczenia …………………………………………………… 3. Rodzaj szkolenia …………………………………………….……… 

4. Miejsce /adres/ szkolenia/ćwiczenia ……………………………………………………….. 5. Użyty w szkoleniu/ćwiczeniu sprzęt ……………………………………………………..…………………………………  

6. Imienny wykaz uczestników w działaniu ratowniczym: 

Lp. Imię i nazwisko Czas udziału w szkoleniu/ćwiczeniu 
„od – do” (data, godzina) 

Liczba godzin Podpis 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 272 KK) poświadczam wyżej wymienione informacje. 

……………………………………………………………….………………… 

Czytelnie imię i nazwisko oraz podpis kierującego na szkolenie/ćwiczenie 

Oświadczam, że osoby wyszczególnione w pkt 1-9: 

1) Ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 ustawy o OSP 

2) Posiadają aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o OSP 

3) Posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych  

4) Odbyły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

5) Ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych  

……………………………………………………….…………… 

Czytelnie imię i nazwisko oraz podpis naczelnika/prezesa OSP 
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W działaniu 

/ akcji 

ratowniczej

W szkoleniu 

/ ćwiczeniu

W działaniu 

/ akcji 

ratowniczej

W szkoleniu 

/ ćwiczeniu

Wypłata / 

przelew
Podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu

WYKAZ ZBIORCZY

strażaków ratowników OSP uprawnionych do ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 

złożonych w miesiącu …………… ….. roku.

Liczba godzin Kwota za udział w zł

Imię i nazwiskoJednostka OSPLp.

Razem 

ekwiwalentu 

w zł
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE STRAŻAKA RATOWNIKA OSP POBIERAJĄCEGO EKWIWALENT ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIACH 

RATOWNICZYCH, AKCJACH RATOWNICZYCH, SZKOLENIACH LUB ĆWICZENIACH 

Nazwisko  

Imiona  

Imię matki  

Imię ojca  

Data i miejsce urodzenia  

Numer PESEL  

Adres zamieszkania  

Urząd Skarbowy  

 

Zaznaczyć „X” właściwą formę wypłaty ekwiwalentu. 

□ Wnoszę o wypłatę ekwiwalentu w kasie Urzędu Gminy w Strzeleczkach  

□ Wnoszę o przekazanie ekwiwalentu na osobiste konto bankowe: 

Bank  

Numer konta  

 

Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Urzędu Gminy w Strzeleczkach o wszelkich zmianach 

dotyczących podanych wyżej informacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb 

związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych, szkoleniach  

i ćwiczeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871). 

 

 

          ……………….……………….………………. 

                  (Data i czytelny podpis) 
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