
Zarządzenie Nr 502/2010  
 

Burmistrza Krapkowic 
 

z dnia 17 sierpnia 2010 roku  
 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pi enięŜnego 
przysługuj ącego członkom ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu po Ŝarniczym .  

 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpoŜarowej /Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 i 2010r. Nr 57, poz. 353/ oraz uchwały 
Nr XIX/216/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie 
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członka ochotniczej straŜy poŜarnej, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę, zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Członek ochotniczej straŜy poŜarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę 
otrzymuje ekwiwalent pienięŜny. 

 
§ 2 

 
Ekwiwalent o którym mowa w § 1 wypłacany jest z budŜetu Gminy za kaŜdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym. 

 
§ 3 

 
Szczegółowy tryb ewidencji działań ratowniczych i szkoleń, obowiązującą dokumentację, 
sposób rozliczania i wypłacania ekwiwalentu określa „Regulamin organizacyjny udziału  
w akcjach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych oraz sposoby ich rozliczania” stanowiący 
załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 4 
 

Traci moc zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Krapkowic z dnia 02 marca 2009 roku  
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pienięŜnego przysługującego członkom 
ochotniczej straŜy poŜarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym. 

 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

 Burmistrz Krapkowic 

 mgr Piotr Solloch 

 

 

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



 Załącznik Nr 1
 do zarządzenia Nr 502/2010 Burmistrza Krapkowic  
 z dnia 17 sierpień 2010r. 
 
 

REGULAMIN  
 

ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKO LENIACH 
POśARNICZYCH ORAZ SPOSOBU ICH ROZLICZANIA  

 
I. EWIDENCJA DZIAŁA Ń RATOWNICZYCH I SZKOLEŃ 
1. KaŜde działanie ratownicze lub szkolenie musi być ewidencjonowane w jednostce 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Ewidencję prowadzą: 

1/ kierowca pojazdu poŜarniczego, który dokonuje odpowiedniego zapisu w karcie 
drogowej oraz karcie pracy sprzętu silnikowego; 

2/ naczelnik OSP, który prowadzi rejestr działań w „Kartach ewidencji prowadzonych 
działań ratowniczych” (załącznik nr 1 do regulaminu) lub w „Kartach ewidencji prowadzonych 
szkoleń (załącznik nr 2 do regulaminu); 

3/ „Rejestr wyjazdów do zdarzeń” prowadzony przez Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach. 
2. KaŜde podjęte działanie ratownicze powinno być zlecone przez Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach. 
3. W przypadku podjęcia interwencji na polecenie Burmistrza lub przez OSP z własnej 
inicjatywy działanie to przed wyjazdem musi być zgłoszone do Powiatowego Stanowiska 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach. 
4. KaŜdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać 
rzeczywisty czas udziału członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. 
5. Czas udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach określa się w sposób 
następujący: 

1/ w działaniach ratowniczych: 
a) rozpoczęcie – jest to godzina wyjazdu do akcji ratowniczej z jednostki 

macierzystej, zgodna z rejestrem prowadzonym przez Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach ; 

b) zakończenie – jest to godzina powrotu z akcji ratowniczej do jednostki 
macierzystej zgodna z rejestrem prowadzonym przez Powiatowe Stanowisko 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach; 
2/ w szkoleniach poŜarniczych: 

a) rozpoczęcie – jest to godzina rozpoczęcia szkolenia; 
b) zakończenie – jest to godzina zakończenia szkolenia 

6. W przypadku gdy czas udziału w akcji lub szkoleniu nie wynosi pełnej godziny,  
zaokrągla się go do pełnej godziny w następujący sposób: 

a) do 30 minut włącznie - zaokrągla się w dół; 
b) powyŜej 30 minut - zaokrągla się w górę. 

 
II. UCZESTNICY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 
1. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP którzy: 

1) ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat; 
2) posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach 

ratowniczych; 
3) są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej imiennie lub zbiorowo; 
4) odbyli szkolenie poŜarnicze o którym mowa w art.28 ust.1 ustawy o ochronie 

przeciwpoŜarowej; 
5) naleŜą do JOT (Jednostki Operacyjno-Technicznej) danego OSP; 

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych straŜacy, którzy są pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających. 



3. Członkowie OSP, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach muszą 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
4. Obowiązek nadzoru w tym zakresie spoczywa na dowódcy zastępu lub sekcji biorącego 
udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu. 
5. W działaniach ratowniczych mogą brać udział zastępy poŜarnicze z poszczególnych OSP. 
6. Ilość osób zastępu nie moŜe być większa niŜ ilość miejsc w pojeździe poŜarniczym, 
zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, którym zastęp udał się do działań 
ratowniczych. 
7. W przypadku podjęcia działań na terenie własnej gminy dopuszcza się, w uzasadnionych 
przypadkach, udział większej ilości ratowników niŜ określono w pkt 6, jednak nie więcej niŜ 
stan osobowy JOT. 
 
III. SPOSÓB ROZLICZANIA UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZ YCH LUB 
SZKOLENIACH  
1. Za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez PSP 
lub Gminę Krapkowice członkowie OSP otrzymują ekwiwalent pienięŜny. 
2. Ekwiwalent pienięŜny nie naleŜy się członkowi OSP, który uczestnicząc w działaniach 
ratowniczych jako ratownik nie spełnia wymogów zawartych w rozdziale II pkt 1-5. 
3. KaŜdy członek OSP, aby otrzymać ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, musi  
w „Karcie ewidencji prowadzonych działań ratowniczych” (załącznik nr 1 do regulaminu),  
w kolumnie 6 skreślić odpowiedni zwrot o zachowaniu lub nie zachowaniu wynagrodzenia 
zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej,  
i w kolumnie 7 złoŜyć swój podpis potwierdzający skreślenie.  
4. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pienięŜnego za udział w działaniu ratowniczym jest 
złoŜenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach wniosku w formie „Karty ewidencji 
prowadzonych działań ratowniczych” (załącznik nr 1 do regulaminu), który musi być zgodny  
z „Rejestrem wyjazdów do zdarzeń” prowadzonym przez Powiatowe Stanowisko Kierowania 
w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach oraz potwierdzenie 
udziału  
w zdarzeniu (wzór druku nr 11 Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), 
podpisane przez kierującego działaniem ratowniczym.  
5. KaŜdy członek OSP, aby otrzymać ekwiwalent za uczestnictwo w szkoleniu poŜarniczym 
organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę, musi w „Karcie ewidencji 
prowadzonych szkoleń” (załącznik nr 2 do regulaminu), w kolumnie 6 skreślić odpowiedni 
zwrot  
o zachowaniu lub nie zachowaniu wynagrodzenia zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej, i w kolumnie 7 złoŜyć swój podpis 
potwierdzający skreślenie.  
6. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pienięŜnego za szkolenie poŜarnicze jest wniosek w formie 
„Karty ewidencji prowadzonych szkoleń (załącznik nr 2 do regulaminu) składany do Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz wydane przez organizatora szkolenia kserokopia 
zaświadczenia  
o ukończeniu szkolenia wraz z wykazem ilości godzin trwania szkolenia. 
7. Członek OSP, aby otrzymać ekwiwalent na swoje konto, musi wypełnić załącznik nr 3  
do regulaminu, z podaniem nr konta banku.  
8. Komendant Gminny OSP zobowiązany jest do okresowej kontroli kart ewidencji 
prowadzonych działań ratowniczych i weryfikacji zapisów z kartami drogowymi oraz kartami 
pracy sprzętu silnikowego.  

 



Załącznik Nr 1  do regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych oraz sposobu ich rozliczania: 
 

KARTA EWIDENCJI PROWADZONYCH DZIAŁA Ń RATOWNICZYCH OSP .................................................. 
 

1. Data zdarzenia ............................  2. Nr zdarzenia w PSP Krapkowice ........................................... 3. Nr rejestracyjny pojazdu straŜackiego .........................................  

4. Miejsce /adres/ zdarzenia .................................................................................................................... 5. Rodzaj interwencji /Np. poŜar, wypadek itp./ ..............................  

6. Imienny wykaz uczestników w działaniu ratowniczym: 

Czas uczestnictwa 
w działaniu ratown. 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
od - do ilość 

godz. 

Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania 
wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku 
z uczestnictwem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ 
PoŜarną lub gminę, zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej /tekst jednolity: Dz.U. z 

2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm./ 

Podpis 

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

* niepotrzebne skreślić  
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 233 kk) poświadczam wyŜej wymienione informacje. 
 
 
................................................... 
czytelnie imię i nazwisko 
oraz podpis dowódcy akcji 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby wyszczególnione w pkt 6: 
1/ są członkami OSP, ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku Ŝycia; 
2/ posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych; 
3/ odbyły szkolenie poŜarnicze, o którym mowa w art.28 ust.1 ustawy o ochronie przeciw poŜarowej/Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm./ 
4/ są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej 

 
 

..................................................... 
Czytelnie imię i nazwisko oraz 

podpis naczelnika OSP 



Załącznik Nr 2  do regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych oraz sposobu ich rozliczania: 
 

KARTA EWIDENCJI PROWADZONYCH SZKOLE Ń OSP .................................................. 
 

1. Termin przeprowadzonego szkolenia ............................................................................................  2. Organizator szkolenia ........................................................................... 

 3. Miejsce /adres/ szkolenia ...................................................................................................................................................................................................................................... 

4. Rodzaj szkolenia /Np.: podstawowe, uzupełniające, specjalistyczne/.................................................................................................................................................................... 

6. Imienny wykaz uczestników szkolenia: 

Czas uczestnictwa 
w szkoleniu 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
od - do ilość 

godz. 

Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania 
wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku 
z uczestnictwem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ 
PoŜarną lub gminę, zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej /tekst jednolity: Dz.U. z 

2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm./ 

Podpis 

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

     zachowałem/nie zachowałem wynagrodzenia*  

* niepotrzebne skreślić  
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 233 kk) poświadczam wyŜej wymienione informacje. 
 
 

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

Czytelnie imię i nazwisko oraz 
podpis naczelnika OSP 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 3  
 do regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych  
 i szkoleniach poŜarniczych oraz sposobu ich rozliczania: 
 
 
 

ZGŁOSZENIE NOWEGO/ZMIANY* NR KOTNA BANKOWEGO  
 

OSP .................................................. 
 

1. Data zgłoszenia ..................................................................................................................................... 

2. NR KONTA  

  -     -     -     -     -     -     

 
3. Nazwa banku/oddziału ........................................................................................................................... 

5. Adres banku ........................................................................................................................................... 

 

WywaŜam zgodę na wpłacanie na moje konto wszelkich wpłat związanych z przynaleŜnością  
do Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
 

................................................... 
czytelnie imię i nazwisko 

 
*niepotrzebne skreślić. 
 


