
       ZARZĄDZENIE NR 47/2022 

                                     WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO 

                                         z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kluczewsko z tytułu udziału w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach. 

 

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 ) oraz Uchwały  

Nr  XXIV/4/2022  Rady Gminy Kluczewsko z dnia  25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP  zarządza się, co następuje : 

 

  

    § 1.Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje na podstawie wniosku o wypłatę 

ekwiwalentu za udział  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej lub 

gminę, oraz potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym wydanym  przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie .Wzór wniosku stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

    § 2.Sposób rozliczania ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

    § 3.Ekwiwalent o którym mowa w § 1 i 2  wypłacany będzie po przedłożeniu dokumentów 

określonych w § 2  na wskazane przez strażaka konto osobiste. 

 

    § 4.Wypłata ekwiwalentu nastąpi  ciągu 14 dni od daty złożenia  wniosku wraz z 

potwierdzeniem udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

    § 5. Odpowiedzialnymi za prawidłowe sporządzenie dokumentów oraz przekazanie ich  

do Urzędu Gminy w Kluczewsku są Naczelnicy lub  Prezesi ochotniczych straży pożarnych . 

 Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem 

ekwiwalentu sprawuje pracownik Urzędu Gminy Kluczewsko odpowiedzialny  

za współpracę ze strażami pożarnymi lub inna upoważniona osoba .  

 W uzasadnionych przypadkach Wójt może wezwać Naczelnika lub Prezesa danej 

jednostki ochotniczej straży pożarnej do wyjaśnienia na piśmie informacji zawartych  

w dokumentach o wypłatę ekwiwalentu . 

 

     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

  

 

 

 

 

                                                                                  WÓJT  GMINY 

                                                                                                         /-/ Pałka Rafał 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr  47/2022 

Wójta Gminy Kluczewsko  

z dnia 27.04.2022 r.  

 

………………………………………                                                                                                                                         Kluczewsko  27 kwietnia 2022 r. 

           / pieczęć OSP /                                                                                                                                               URZAD  GMINY KLUCZEWSKO 

                                                                                                                                                             29-120   KLUCZEWSKO              
 

WNIOSEK 

o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym  

 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w  Kluczewsku na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity; 

Dz.U. z 2021 r.  poz. 2490) przedstawia listę członków , którzy wzięli udział w działaniu ratowniczym w dniu/dniach  _______________________  

2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym /szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy z      

dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych: 

 

 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

 

Czas udziału w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu 

(od-do/ilość godzin ) 

Oświadczenie sposobie   

wypłaty  

Nr. konta bankowego 

lub numer dowodu osobistego 

Podpis biorącego 

udział w działaniu 

ratowniczym lub 

szkoleniu  

 

Razem do wypłaty  

 

(wypełnia UG/ 
 

1 

 

     

      

      

 

     

 

 

 

 

5 

     

              

              

             _________________________________                                                                           
 
             Pieczęć i podpis Naczelnika/Prezesa OSP



Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 47/2022 

Wójta Gminy Kluczewsko 

 z dnia 27.04. 2022 r.  

 

Sposób rozliczania ekwiwalentu  

dla członków ochotniczych straży pożarnych  
 

 

 

1. W działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych mogą brać udział tylko 

uprawnieni członkowie ochotniczych straży pożarnych . 

2. Każdy uczestnik działań ratowniczych musi posiadać odpowiednie wyszkolenie pożarnicze 

– co najmniej podstawowe. 

3. Udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach potwierdza Naczelnik danej Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz oficer 

operacyjny Państwowej Straży Pożarnej  lub kierujący działaniem ratowniczym 

funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej . 

4. Wniosek wraz z potwierdzeniem udziału w działaniu ratowniczym dostarczany jest do 15 

dnia po zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy Kluczewsko. 

5. Wniosek wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu  dostarczany jest niezwłocznie po 

zakończeniu szkolenie do Urzędu Gminy Kluczewsko. 

6. Czas działań ratowniczych lub szkoleń pożarniczych zostaje zsumowany na podstawie 

dostarczonych wykazów . 

7. Za szkolenie wewnętrzne oraz inne działanie nie opisane w ustawie o Ochotniczych 

Strażach Pożarnych ekwiwalent nie przysługuje . 

 

                                                                        WÓJT  GMINY 

                                                                          /-/ Pałka Rafał 
 


