
     ZARZĄDZENIE  NR 242/2013 
WÓJTA GMINY TULOWICE 

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  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1   ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  w związku z art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz .U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr 
XXV/184/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, 
zarządzam co następuje: 
                                                        

   §  1 
Ustalam zasady udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich 
rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Tułowice:  
 
I. DEFINICJE POJĘCIA 
 

1. Działanie ratownicze – definicję tego działania określa art.2 pkt. 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 
    1991r.  o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z  późn. zm.), tj. „przez 
    działanie ratownicze rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia  
    lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej  
    lub innego miejscowego zagrożenia” . 
2. Szkolenie pożarnicze –  to proces ciągłego i systematycznego podnoszenia poziomu wyszkolenia  
    teoretycznego i praktycznego, w zakresie realizacji działań ratowniczych, jak również podnoszenia  
    wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej OSP). 
3. Stanowisko Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.  

 

II. UCZESTNICY DZIAŁA Ń RATOWNICZYCH I SZKOLE Ń 
 

1. W działaniu ratowniczym mogą brać udział członkowie OSP, którzy: 
     a) spełniają warunki zawarte w art.19 pkt 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  
         przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.), to jest: ukończyli  18 lat  
         i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału  
         w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, 
     b) ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w instytucji ubezpieczeniowej  
          imiennie lub zbiorowo. 
2. Członkowie OSP biorący udział w działaniach ratowniczych i  szkoleniach pożarniczych muszą 
    bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem przez członków OSP zapisów części II punktów 1-2 
    spoczywa na dowódcy zastępu lub na kierowcy pojazdu jadącego do działań ratowniczych. 

4.   W działaniach ratowniczych mogą brać udział zastępy pożarnicze z poszczególnych OSP. 
5.   Ilość członków OSP w zastępie nie może być większa niż ilość miejsc w pojeździe 
      pożarniczym, zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, którym zastęp udał się do  
      działań ratowniczych. 
6.  Wyjątek zwiększenia liczby członków OSP ponad obsadę pojazdu pożarniczego stanowi 
      udział strażaków w działaniach ratowniczych  mających miejsce  na terenie sołectwa  
      będącego siedzibą jednostki OSP.  



 
III. EWIDENCJA DZIAŁA Ń RATOWNICZYCH, SZKOLE Ń 
 
1. Każde działanie ratownicze oraz szkolenie 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 akcji ratowniczej, 
   b)  Naczelnik jednostki OSP lub dowódca zastępu biorącego udział w akcji ratowniczej    
        wypełniając dokładnie druk „Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym” 
        zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia,  a w jednostce  dokonuje wpisu 
        do „Książki Naczelnika”.       

2. Dowódca zastępu każdorazowo zgłasza do Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej  
     Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wyjazd zastępu do działań i jego powrót do remizy. 
3.   Alarmy fałszywe nie kwalifikują się do wypłaty ekwiwalentu. 
4. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego i szkolenia pożarniczego powinien 
     odzwierciedlać  rzeczywisty czas udziału członków OSP w działaniu i szkoleniu. 
5. Czas udziału w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach określa się w sposób  
     następujący: 

a) w działaniach ratowniczych: 
  -  rozpoczęcie  -  jest to godzina wyjazdu do akcji z jednostki macierzystej, 
  - zakończenie - jest to godzina powrotu z akcji i doprowadzenie samochodu bojowego  

           do pełnej gotowości bojowej, 
b) w szkoleniach pożarniczych: 
- rozpoczęcie - jest to godzina rozpoczęcia szkolenia, 
- zakończenie - jest to godzina zakończenia szkolenia. 
 

IV. SPOSÓB ROZLICZANIA UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZY CH                           
I SZKOLENIACH 
 
1.  Ekwiwalent za udział w szkoleniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym może być 
wypłacony członkowi OSP, który nie zachował wynagrodzenia  w związku z  udziałem  
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, z zastrzeżeniem określonym w punktach 2 i 3. 
 
2. W przypadku działań ratowniczych wypłaca się ekwiwalent członkowi OSP spełniającemu 
warunki określone w art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), którzy brali 
udział w działaniach ratowniczych i zostali umieszczeni na karcie potwierdzenia udziału             
w działaniu ratowniczym przez Naczelnika danej jednostki OSP.  
 
3. W przypadku szkoleń pożarniczych, ekwiwalent wypłaca się członkowi OSP, który  
uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

a) podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze organizowane 
przez Państwową Straż Pożarną jest wydane przez organizatora zaświadczenie  

      o ukończeniu szkolenia,  określające w nim liczbę godzin odbytego szkolenia. 



b) podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach polegających               
         na ćwiczeniach pożarniczych jest  przekazanie listy członków OSP biorących w nich  
         udział,  sporządzonej  na  podstawie dokumentacji do ćwiczeń w Komendzie Miejskiej 
         Państwowej Straży Pożarnej w Opolu lub przez Naczelników jednostek OSP 
         potwierdzonych przez Komendanta Gminnego OSP.  
        Czas trwania ćwiczenia określony będzie w powyższej dokumentacji.  
 
4. W  celu naliczenia i wypłaty należnego ekwiwalentu Naczelnik lub Prezes  OSP  
     przedkładają do Urzędu Gminy w Tułowicach wniosek wraz załączonymi wypełnionymi                     
     i potwierdzonymi przez Komendę Miejską PSP w Opolu  „Potwierdzeniami udziału                      
     w działaniu ratowniczym”. 
     Członkowie  OSP, dla których będzie naliczany ekwiwalent składają  „Oświadczenia 
     członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia”  według wzoru stanowiącego 
     załącznik   nr 2 lub nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   
 
5. Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny  za współpracę ze strażami pożarnymi lub inna 
    upoważniona osoba, na podstawie otrzymanych wniosków  wraz  z potwierdzonymi  
    kartami udziału w zdarzeniach, zaświadczeń o udziale  w szkoleniach wystawionych przez 
    Komendę Miejską PSP w Opolu , list członków OSP biorących udział w ćwiczeniach,   
    sporządza  wykaz  członków Ochotniczej Straży uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu   
    wg wzoru stanowiącego załącznik – nr 4 lub nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 
    Wykaz  zostaje przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w celu  
    sporządzenia listy płac oraz  wypłaty ekwiwalentu poszczególnym członkom OSP.   
 
6. Ekwiwalent wypłacany będzie na wskazany przez członka OSP  rachunek bankowy                
     lub gotówką    w kasie Urzędu Gminy. 
 
7. W uzasadnionych przypadkach Wójt może wezwać Naczelnika danej jednostki OSP lub  
    Komendanta Gminnego OSP do złożenia wyjaśnień w sprawie  informacji zawartych  
    w dokumentach stanowiących podstawę do wypłaty ekwiwalentu. 
 
8. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest spełnienie warunków i procedur opisanych 
    w niniejszym Zarządzeniu.                                             
 
                                                             §  2 
 
Zarządzenie otrzymują Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP gminy Tułowice oraz       
Komendant Gminny OSP. 
 
                                                             §  3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.  
                                                                                                   
                                                                                           



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/.2013 
                                                                                            Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. 

 
 

 
       
………………………….                                                              Nr ewidencyjny zdarzenia* 
        (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza) 

 
              POTWIERDZENIE 
 
udziału w zdarzeniu w dniu ……………..………. w godzinach ………..………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                        (adres miejsca zdarzenia) 
 
 
Lp. Jednostka Osoby uczestniczące Czas udziału w 

działaniach 
ratowniczych**  

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Liczba pojazdów ratowniczych  - ………..                         Liczba ratowników –………….. 
 
 
 
                   ………..………………………..……………………… 
          (Imi ę , nazwisko i stopień kieruj ącego działaniem ratowniczym) 

 
 
*   wpisać numer ewidencyjny zdarzenia z ewidencji zdarzeń. 
** czas interwencji (dla społecznych organizacji ratowniczych można uwzględnić   
     również czas podwyższonej gotowości operacyjnej) 

       -     



                                                                                       Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 242/.2013 
                                                                                              Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. 

 
 
 
 
       ………………………. dnia ……………. 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
……………………………….. 
 
        ………………………………….. 
 
        ………………………………….. 
 
        …………………………………… 
 
 
 
    OŚWIADCZENIE 
                  członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia. 
 
  Z uwagi na treść art. 28 ust 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze. zm.). 
 Oświadczam, że zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* za pracę 
w czasie nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę                  
w dniu …………………..r. 
 
 
       …………………………………….. 
       Podpis członka OSP 
 
*niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                                   Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 242/.2013 
                                                                                            Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. 

 
 
       ………………………., dnia ……………. 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
……………………………….. 
 
        ………………………………….. 
 
        ………………………………….. 
 
        …………………………………… 
 
 
 
    OŚWIADCZENIE ZBIORCZE 
                             członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia. 
 
  Z uwagi na treść art. 28 ust 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze. zm.), 
oświadczam, że za czas nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę 

1) w dniu ……………………………r 
zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

 
2) w dniu ……………………………r 

zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 
 

3) w dniu ……………………………r 
zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

 
 

4) w dniu ……………………………r 
zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

 
5) w dniu ……………………………r 

zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 
 
 
 
                        …………………………………….. 
       Podpis członka OSP 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
                       



                                                                                   Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 242/.2013 
                                                                                            Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. 
…………………………….. 
           (nr korespondencyjny) 

 
         Wydział Budżetu i Finansów 
                           w/m 

         
 
Wykaz Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ……………………. biorących udział              
w akcjach ratowniczo-gaśniczych w celu wypłaty należnego ekwiwalentu 
 
 
Lp 

 
                  Nazwisko i imię 

Łączna ilość 
godzin/minut w 
zdarzeniach 

Stawka  
godzinowa 
ekwiwalentu 

Kwota  
ekwiwalentu 
do wypłaty 

1     
 

2     
 

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
 

    

 
 
    
         Podpis sporządzającego:                                            
 

                                          
                                                                                    



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 242/.2013 
                                                                                            Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2013 r. 
 
…………………………….. 
           (nr korespondencyjny) 

Wydział Budżetu i Finansów 
                           w/m 

 
Wykaz Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………….. biorących udział              
w szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę w celu wypłaty należnego ekwiwalentu 
 
Lp Nazwisko i imię Łączna ilość 

godzin/szkolenia 
lub ćwiczeń 

Stawka  
godzinowa 
ekwiwalentu 

Kwota  
ekwiwalentu 
do wypłaty 

1     
 

2     
 

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
 

    

 
 
    
         Podpis sporządzającego: 
 


