
  

Zarządzenie Nr 23/2021 

Burmistrza Miasta Czeladź 

z dnia 4 lutego 2021 roku 

w sprawie: zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXI/412/2020z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w związku z art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. z  2020 r., poz. 961, z późn. zm.), art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje:  

 § 1. Ustala się zasady rozliczania ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub gminę. 

 

1. W akcji ratowniczej mogą brać udział tylko uprawnieni członkowie OSP znajdujący się  

na liście zastępu gaśniczego podstawowego lub rezerwowego. 

2. Każdy uczestnik akcji ratowniczej musi posiadać aktualne badania lekarskie. 

3. Liczebność zastępu określona jest indywidualnie dla każdego samochodu gaśniczego 

będącego w dyspozycji OSP. 

4. Zastęp rezerwowy może wziąć udział w akcji po upływie minimum 4 godzin od rozpoczęcia 

akcji ratowniczej, na podstawie decyzji wydanej przez kierownika akcji, przy jednoczesnym 

wycofaniu zastępu podstawowego. Zastęp podstawowy może wrócić do akcji po upływie 

minimum 4 godzin. 

5. Udział jednostek OSP w działaniu ratowniczym potwierdza Komendant lub oficer dyżurny 

Państwowej Straży Pożarnej na druku wniosku o wypłatę ekwiwalentu. 

6. Ekwiwalent nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas nieobecności  

w pracy, za który zachował wynagrodzenie. 

 § 2. 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czeladź jest 

wniosek złożony do Burmistrza Miasta Czeladź, sporządzony według wzoru określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się za poprzedni kwartał , w którym miał miejsce 

udział w działaniu ratowniczo- gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym, w terminach odpowiednio: 

a). do końca stycznia- za IV kwartał roku poprzedniego; 

b) do końca kwietnia- za I kwartał roku bieżącego; 

c) do końca lipca- za II kwartał roku bieżącego; 

d) do końca października- za III kwartał roku bieżącego. 



§ 3. 1. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa wypłaca się członkom OSP , którzy spełniają 

warunki określone w art.19  ust 1b. o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członka 

OSP w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu. Czas udziału w działaniu ratowniczym musi być 

zgodny z wykazem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a odbyte szkolenia 

pożarnicze zgodne z zestawieniem godzinowym na otrzymanym zaświadczeniu o ukończonym 

szkoleniu. 

§ 4. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej  

na wskazany rachunek bankowy. 

 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej. 

  § 6. Traci moc Zarządzenie nr 79/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 w sprawie: zasad wypłacania 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
BURMISTRZ 

mgr Zbigniew Szaleniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 23/2021 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

Czeladź, dn............. 

................................................ 
Pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

WNIOSEK 

o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeladzi na podstawie art. 28 ust.1-3,5 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz. 961, z późn. zm.), 

przedstawia listę członków, którzy wzięli udział w : 

a. Działaniu ratowniczym w dniu............ o numerze ewidencyjnym zdarzenia.......... 

b. Szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna/Gminę w 

dniu.....  

2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu zwracają się o 

wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust.1-3,5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz. 961, z późn. zm.), w 

szczególności oświadczają, że nie pobierali wynagrodzenia za czas udziału w akcji 

ratowniczej z innego źródła. 

3.  

Lp. Imię i nazwisko, 

PESEL, adres 

zamieszkania 

Czas udziału w 

działaniu 

ratowniczym lub 

szkoleniu 

Stawka 

ekwiwalentu 

Kwota 

do 

wypłaty 

Podpis biorącego 

udział w działaniu 

ratowniczym lub 

szkoleniu 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 RAZEM: ..............g..........m  ......... zł  

 

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi zaświadcza prawdziwość danych 

zawartych w punktach 1-2 niniejszego wniosku. 

  

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

Potwierdzenie Państwowej Straży Pożarnej  Pieczęć imienna i podpis Prezesa OSP 


