
ZARZĄDZENIE  Nr 191/2016 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016, 

poz. 466 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/184/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2009 r., zarządza 

się, co następuje: 

§ 1.  

1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-

stwową Straż Pożarną lub Gminę wypłaca się na podstawie wniosku złożonego indywidualnie przez członka OSP 

lub przez Ochotniczą Straż Pożarną zbiorczo. 

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu składany przez członka OSP indywidualnie stanowi załącznik nr 1 do za-

rządzenia. 

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu składany przez OSP zbiorczo stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2.  

1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 składa się do pracownika Urzędu Gminy Tułowice zajmującego się 

obsługą Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tułowice w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni. 

2. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 ust. 1 wypłacany jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wnioski 

na konto bankowe wskazane przez członka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

§ 3.  

1. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 może zażądać od członka OSP dostarczenia zaświadczenia poświadcza-

jącego utratę prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, wystawionego zgodnie z § 16 ust. 2 Rozpo-

rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieo-

becności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz. U. 2014, poz. 1632). 

2. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 może ponadto zażądać od członka OSP dostarczenia dokumentów po-

świadczających spełnienie wymogów upoważniających do uczestnictwa w bezpośrednich działaniach ratowni-

czych, o których mowa w art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 

2016, poz. 191 ze zm.). 

§ 4.  

Traci moc Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ustalenia 

zasad udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy. 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej. 
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§ 6.  

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 191/2016 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 30 grudnia 2016 

 

miejscowość, dn. ……………………….. 

Pieczątka jednostki OSP 

WNIOSEK O WYPŁATĘ EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU RATOWNICZYM LUB SZKOLENIU POŻARNICZYM W 

DNIU……………….. 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

ul. Szkolna 1  

49-130 Tułowice 

Imię i nazwisko 

członka OSP 
Adres zamieszkania członka OSP 

Czas udziału 

(w minutach) 
Podpis członka OSP1 

szkolenie 
działanie 

ratownicze 

     

     

     

                                                      
1

 Podpis członka OSP złożony w tej rubryce jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „ Oświadczam, że nie zachowałem wynagrodzenia za czas 
nieobecności 
w pracy w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
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Imię i nazwisko 

członka OSP 
Adres zamieszkania członka OSP 

Czas udziału 

(w minutach) 
Podpis członka OSP 

szkolenie 
działanie 

ratownicze 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Oświadczam, że wyżej wymienieni członkowie OSP posiadają prawo do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz że brali udział w działaniach ratowniczych/szkoleniach pożarniczych zgodnie z wyżej przedstawionym wykazem 

 

  

 

 Podpis i pieczątka przedstawiciela OSP 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 191/2016 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 30 grudnia 2016 

 

miejscowość, dn. ……………………….. 

Imię i nazwisko 

Adres wnioskodawcy 

WNIOSEK O WYPŁATĘ EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU RATOWNICZYM LUB SZKOLENIU POŻARNICZYM W 

MIESIĄCU………………………….. 

WÓJT GMINY TUŁOWICE 

ul. Szkolna 1  

49-130 Tułowice 

Lp. 
Data zdarzenia/ 

szkolenia* 
Miejsce i rodzaj zdarzenia/szkolenia* 

Czas udziału w działaniu ra-
towniczym/ 

szkoleniu* 

(w minutach) 
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Ja, niżej podpisany, oświadczam, że brałem bezpośredni udział w powyższych działaniach ratowniczych/szkoleniach*, a za czas nieobecności w pracy w rozumieniu 

art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” związany z udziałem w tych działaniach/szkoleniach* nie otrzymałem należnego 

wynagrodzenia. 

 

Podpis wnioskodawcy 

 

……………………………... 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniony członek OSP posiada prawo do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz że brał udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zgodnie z wyżej przedstawionym wykazem 

 

 

Podpis przedstawiciela OSP 

 

 

 

………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 

Id: 31541F43-5427-4E5D-9970-828B9FFD7B32. Podpisany Strona 6




