
ZARZĄDZENIE NR 16/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r 
poz 594 z późn. zm), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 
178 poz. 1380 z późn. zm.) oraz Uchwały nr  190/XIX/2008 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w życie Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Konopiska zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pracownikowi ds. OC i ZK i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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Załącznik Nr 1 
         do Zarządzenia Nr 16/2015 
         Wójta Gminy Konopiska  
         z dnia 27.02.2015 
 

REGULAMIN 

Ustalania i wypłacania ekwiwalentu za udział  
w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych  

 
§ 1 

 

Regulamin określa zasady ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Konopiska, o którym mowa w art. 28 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 

z późn. zm.) 

 
§ 2 

 
Definicje pojęć 

1. Działanie ratownicze – jest to każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska. Polega na likwidacji przyczyn i usuwaniu skutków nagłych 

zdarzeń takich jak: pożary, klęski żywiołowe, wypadki oraz innych zagrożeń 

wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw środowiska naturalnego, 

niebędących pożarem lub klęską żywiołową a stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska (art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej), 

2. Szkolenie pożarnicze – jest to podnoszenie poziomu wyszkolenia członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest realizowane poprzez: 

a) udział w zorganizowanych kursach specjalistycznych organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną, 

b) udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej lub Gminę Konopiska, 

c) udział w manewrach i ćwiczeniach na obiektach organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną podczas których trenowane są różne warianty działań 

ratowniczych,  
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§ 3 

 

Ewidencja działań ratowniczych i szkoleń 

1. Każde działanie ratownicze musi być ewidencjonowane: 

a) w jednostce OSP – kierowca – konserwator dokonuje odpowiedniego zapisu  

w karcie drogowej oraz karcie pracy sprzętu silnikowego, Naczelnik OSP 

prowadzi rejestr działań w książce pracy Naczelnika OSP, 

b) w Urzędzie Gminy- pracownik prowadzi zbiorczą ewidencję działań 

ratowniczych i zdarzeń na podstawie otrzymanych raportów  

z poszczególnych jednostek OSP,  

2. Każde podjęte działanie ratownicze winno być niezwłocznie  zgłoszone do Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz ujęte w raporcie 

przekazanym do Urzędu Gminy, 

3.  W zgłoszeniu oraz raporcie winny być zawarte następujące niezbędne dane: 

a) data i miejsce wystąpienia zdarzenia, 

b) rodzaj zdarzenia, 

c) godzina podjęcia i zakończenia działania ratowniczego, 

d) wykaz imienny członków OSP biorących udział w akcji, 

4. W działaniu ratowniczym mogą brać udział wyłącznie członkowie OSP, którzy ukończyli 

18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia, posiadający przeszkolenie pożarnicze, aktualne 

badanie lekarskie (art. 19 ust. 1 pkt 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) oraz 

imienne lub zbiorowe nieimienne ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej. 

5. W działaniu ratowniczym mogą brać udział drużyny pożarnicze z poszczególnych 

jednostek OSP. Skład osobowy drużyny nie może być większy niż przewidziana 

konstrukcyjnie ilość miejsc w pojeździe ratowniczym (wynikająca z zapisu w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu), którym zastęp udał się do działań ratowniczych. W przypadku 

prowadzenia działań na terenie własnej miejscowości dopuszcza się udział większej ilości 

ratowników niż określona powyżej, jednak nie więcej niż stan osobowy jednostki. 

6. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach 

ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, zawodach sportowo-pożarniczych lub 

ćwiczeniach na obiekcie muszą bezwzględnie stosować przepisy Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy. 

7. W każdej jednostce OSP, której członkowie biorą udział w szkoleniu pożarniczym, 

ćwiczeniu na obiekcie, zawodach sportowo-pożarniczych oraz innych szkoleniach 
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organizowanych przez Państwową Straż Pożarną musi być prowadzona odrębna 

ewidencja tych szkoleń. Do prowadzenia tej ewidencji zobowiązany jest Naczelnik 

jednostki OSP. Zbiorczy rejestr szkoleń i ćwiczeń pożarniczych prowadzony jest w 

Urzędzie Gminy przez pracownika . 

8. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego, szkolenia lub ćwiczenia powinien 

odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków OSP w akcji, szkoleniu, ćwiczeniu. 

9. Czas udziału w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach określa się w 

sposób następujący: 

a) w działaniach ratowniczych:  

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

• zakończenie -powrót z akcji i doprowadzenie samochodu bojowego do pełnej 

gotowości bojowej, 

b) w szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach: 

• rozpoczęcie - jest to godzina rozpoczęcia szkolenia lub ćwiczenia,  

• zakończenie - jest to godzina zakończenia szkolenia lub ćwiczenia,  

W okresie rozliczeniowym czas działań ratowniczych, szkoleń, zawodów czy ćwiczeń 

poszczególnych strażaków sumuje się. W przypadku gdy czas zsumowanych akcji nie 

wynosi pełnej godziny to zostaje on zaokrąglony do kolejnej pełnej godziny 

10. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach na   

      obiekcie druhowie, którzy: 

a) są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

b) nie posiadają przeszkolenia BHP 

c) nie posiadają aktualnego badania lekarskiego 

d) nie posiadają kompletnego zabezpieczenia środkami ochrony osobistej, 

e) nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Obowiązek nadzoru w tym względzie spoczywa na dowódcy drużyny lub na kierowcy 

pojazdu jadącego do akcji ratowniczej. 

11. Udział w szkoleniu pożarniczym winien być potwierdzony stosownym 

zaświadczeniem przez Państwową Straż Pożarną, a udział w ćwiczeniu lub akcji 

ratowniczej przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę stosownym protokołem. 
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§ 4 

Sposób rozliczania udziału w akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub 

ćwiczeniach na obiektach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

1. Za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Konopiska członkowie Ochotniczych Straży 

Pożarnych otrzymują ekwiwalent pieniężny (art. 28 ust. 1i 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej), w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Konopiska. 

2. Ekwiwalent pieniężny nie należy się członkowi, który uczestnicząc w działaniach 

ratowniczych jako ratownik nie spełnia kryteriów zawartych w § 3 pkt 4 

3. Wniosek o wypłacenie ekwiwalentu z danej akcji ratowniczej sporządza Naczelnik OSP. 

Zebrane w trakcie kwartału wnioski Naczelnik OSP przedkłada Komendantowi wraz        

z odpowiednim potwierdzeniem z PSP udziału w akcji oraz oświadczeniem dotyczącym 

zachowania wynagrodzenia,  do 5 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.  

4. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w pkt. 3 mimo wystąpienia okoliczności 

uprawniających, jest równoznaczne z rezygnacją z ekwiwalentu. 

5. Pracownik Urzędu zbiera złożone wnioski, weryfikuje je pod względem merytorycznym, 

sprawdza z informacjami ze zdarzeń ujętych w meldunkach na Stanowisku Kierowania 

Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie co do czasu trwania działań i liczby 

strażaków biorących udział w akcji. Pracownik ten prowadzi ewidencję wniosków i na jej 

podstawie sporządza zbiorowy wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu. 

Powyższy wykaz przekazuje do 10 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału do 

Referatu Finansowego Urzędu Gminy Konopiska. 

6. Gmina wypłaca strażakowi ekwiwalent w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub przelewem 

na konto po wcześniejszym podaniu numeru przez zainteresowanego w ciągu 7 dni od 

otrzymania wniosku. 

7. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze oraz ćwiczenia na 

obiektach organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  jest wniosek 

złożony przez Naczelnika OSP wraz z  wydanym przez organizatora zaświadczeniem o 

ukończeniu szkolenia lub protokółem udziału w ćwiczeniu na obiekcie lub zawodach 

sportowo-pożarniczych. Dokumenty winny zawierać informacje zawarte w § 3 pkt. 3 

niniejszego regulaminu. Na ich podstawie w Urzędzie Gminy sporządzana jest lista  

wypłaty ekwiwalentu. 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu  
za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 

 

WNIOSEK O WYPŁAT Ę EKWIWALENTU ZA UDZIAŁ W AKCJI RATOWNICZEJ 

JEDNOSTKA OSP 

…………………………………………………………………………… 

Opis działania ratowniczego ……………………………………………………………………… 

Nr zdarzenia w SK PSP ……………………………..………………………………………….. 

Pojazd biorący udział w akcji …………………………………………………………………….. 

Nr rejestracyjny …………………………………………………………………………………… 

Dopuszczalna liczba osób wg dowodu rejestracyjnego ………………………………………….. 

Data działania ratowniczego ……………………………………………………………………… 

L.P. Imię i nazwisko Godzina 

rozpoczęcia 

Godzina 

zakończenia 

Łączny 

czas 

Podpis uczestnika 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Oświadczam, ze wymienione osoby: 

- są członkami OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia 

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik 

-posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP 

- są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Art. 233 §1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

……………………………………………………………………                      ……………………………………………………………………                          

                      Podpis Naczelnika OSP                                                                                 Podpis Komendanta OSP 

Załącznik Nr 2  
 
do Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu  

Id: 5CB7D031-E4B3-4E45-9F2E-529D36EC08F7. Podpisany Strona 5



 7

za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 

WNIOSEK O WYPŁAT Ę EKWIWALENTU ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 
 

JEDNOSTKA OSP 

…………………………………………………………………………… 

 

Opis szkolenia/ćwiczeń/zawodów ………………………………………………………………… 

Data …………………………..…………………………………………………………………… 

 

L.P. Imię i nazwisko Godzina 

rozpoczęcia 

Godzina 

zakończenia 

Łączny 

czas 

Podpis uczestnika 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Oświadczam, ze wymienione osoby: 

- są członkami OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia 

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik 

-posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP 

- są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Art. 233 §1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

 

 
 
 

……………………………………………………………………                      ……………………………………………………………………                          

                      Podpis Naczelnika OSP                                                                                 Podpis Komendanta OSP 

 
 
 
 

 

Id: 5CB7D031-E4B3-4E45-9F2E-529D36EC08F7. Podpisany Strona 6



 8

 
 
Załącznik Nr 3  
do Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu  
za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 

 

………………………, dnia ……………. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Imię, nazwisko i adres członka OSP 

 

 

Oświadczenie zbiorcze członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia 

 

Z uwagi na treść art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) oświadczam, że za czas 

nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę 

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

2) w dniu ………………. zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

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

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

5) w dniu ………………. zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

6) w dniu ………………. zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

7) w dniu ………………. zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

 

 

 

………………………….. 

Podpis członka OSP 

 

*niepotrzebne skreślić 
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