
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/536/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 
2022 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu 
pożarniczym (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. poz. 1253) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach 
lub ćwiczeniach.  

2. Wysokość kwoty ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 ustalona została uchwałą Nr XL/536/22 Rady 
Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz 
szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. 
poz. 1253). 

§ 2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym są n/w dokumenty złożone w Urzędzie Gminy: 

1. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach podpisany przez Prezesa i Naczelnika jednostki OSP oraz 
potwierdzony przez Komendanta Oddziału Gminnego Związku OSP RP – którego wzór stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wykaz strażaków ratowników OSP biorących udział w jednostkowym działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym, podpisany przez Naczelnika jednostki OSP oraz 
bezpośrednio dowodzącego sekcją lub zastępem, potwierdzony przez Komendanta Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty ekwiwalentu należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
w terminie: 

1. Do 14 dni po zakończeniu danego kwartału. 

2. Do 14 dni po zakończeniu każdego zdarzenia, jeżeli było ono wykonywane poza terenem 
administracyjnym gminy przez jednostkę OSP nie będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. 

3. Wnioski wpływające po wskazanych w punkcie 1 i 2 terminach, nie będą rozpatrywane. 

§ 4. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, wypłaca się strażakowi 
ratownikowi OSP, który spełnia warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.). 

§ 5. Ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym, wypłaca się strażakowi 
ratownikowi OSP, który uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub 
inne uprawnione podmioty. 

§ 6. Ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie kwartalnie, w terminie do 30 dni po zakończeniu danego 
kwartału na wskazane konto bankowe lub w kasie Filii Banku Spółdzielczego w Lubiczu Dolnym. 
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§ 7.  Traci moc Zarządzenie Nr 0151 – 66/10 Wójta Gminy Lubicz, z dnia 2 grudnia 2010 r., 
w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.50.2022 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

................................ , dnia …….…. 2022 r. 

……………………………… 

(Pieczęć OSP) 

WÓJT  

GMINY LUBICZ 

WNIOSEK 
o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony podmiot. 

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ................................. , składa wniosek   o wypłatę ekwiwalentu dla 
strażaków ratowników, którzy brali udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej / szkoleniu lub 
ćwiczeniu pożarniczym *)   w ….... kwartale 2022 r. 

2. Ponumerowane wykazy strażaków ratowników OSP biorących udział w jednostkowym działaniu 
ratowniczym lub akcji ratowniczej / szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym *) w ilości …... szt., są załącznikami 
do niniejszego wniosku. 

3. Wymienieni w wykazach strażacy ratownicy OSP spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.). 

Podpisy osób upoważnionych : 

Oświadczamy, że przepisy o odpowiedzialności  za  podanie  danych  niezgodnych 

z prawdą są nam znane. 

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

(Naczelnik OSP)                                                                                (Prezes OSP) 

.................................................................. 

(Komendant Gminny Związku OSP RP) 

__________________ 

  *) – niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2022 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

................................, dnia ………. 2022 r. 

……………………………… 

(Pieczęć OSP) 

WYKAZ Nr ....... 
strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inny uprawniony 

podmiot. 

1. Data zdarzenia / szkolenia / ćwiczenia *)  – ................................................................................... 

2. Typ dysponowanego samochodu – ................................................................................................ 

3. Czas udziału w działaniu ratowniczym / szkoleniu / ćwiczeniu *) (od – do) –  ..................... 
.......................................................................................................................................................  

4. Miejsce zdarzenia / szkolenia / ćwiczenia *)  – ...................................................................... 
.......................................................................................................................................................  

5. Rodzaj zdarzenia / szkolenia / ćwiczenia *) – ........................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

6. Imienny wykaz osób biorących udział w zdarzeniu/szkoleniu lub ćwiczeniu*) .  

Niżej wymienieni członkowie OSP spełniają warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.), a także nie zachowali 
wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, spowodowanej uczestnictwem w działaniu ratowniczym / 
szkoleniu / ćwiczeniu pożarniczym *). 

Lp. Imię i nazwisko strażaka ratownika 
OSP 

Ilość godzin 
udziału 

Należny 
ekwiwalent Podpis 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

Podpisy osób upoważnionych : 

Oświadczamy, że przepisy o odpowiedzialności  za  podanie  danych  niezgodnych z prawdą są nam znane. 

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

(Dowódca sekcji / zastępu)                                                               (Naczelnik OSP) 
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Nr zdarzenia : ................................. 

Potwierdzenie Komendanta Gminnego Związku OSP RP 

o uczestniczeniu jednostki OSP w zdarzeniu / szkoleniu *). 

................................................................... 

____________________________ 

  *) – niepotrzebne skreślić. 
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