
 

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 

Burmistrza Książa Wlkp. 
z dnia  28 czerwca 2012 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków  

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Książ Wlkp. w działaniach ratowniczych i 

szkoleniach pożarniczych oraz kosztów udziału w działaniu ratowniczym poza terenem 

własnego działania . 
 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  uchwały Nr  XXV/160/08 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego przysługującego  członkom Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Książ Wlkp. oraz art.23 i art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r.                    

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009, Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 roku 

w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności                  

i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego 

działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie 

kosztów ( Dz. U. Nr 94 poz. 598 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 1.  Zarządzenie określa zasady i tryb przyznawania i wypłacania ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanymi dalej                        

OSP– będących uprawnionymi strażakami  za czas udziału: 

1) w działaniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

poza terenem gminy Książ Wlkp., 

2) w działaniu ratowniczym mającym miejsce na terenie gminy Książ Wlkp., 

3) w działaniu ratowniczym na terenie gmin ościennych jeżeli działanie ratownicze 

nie jest organizowane przez Państwową Straż Pożarną, a istnieje bezpośrednie 

zagrożenie pożarowe dla gminy Książ Wlkp., 

4) w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną               

i gminę Książ Wlkp. 

         2. Dowódca sekcji ratowniczej lub Prezes OSP pod rygorem utraty uprawnień 

wynikających z niniejszego zarządzenia jest zobowiązany do: 

1) w sytuacji wymienionej w § 1 ust.1 pkt. 1 poinformowania Burmistrza Książa Wlkp.             

o wezwaniu danej jednostki OSP do udziału w działaniu ratowniczym. 

2) w sytuacji wymienionej w § 1. ust.1 pkt. 3 uzyskania zgody Burmistrza Książa Wlkp. 

na udział w działaniach ratowniczych, 

 

§ 2. 1. Ekwiwalent za udział członków OSP gminy Książ Wlkp. w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, nazywany dalej ''ekwiwalentem'' będzie 

wypłacany na wniosek Prezesów jednostek OSP gminy Książ Wlkp.: 

1) OSP Książ Wlkp., 

2) OSP Chwałkowo Kościelne, 

3) OSP Kołacin, 

4) OSP Chrząstowo, 

5) OSP Włościejewice, 

6) OSP Mchy 



złożony do Burmistrza Książa Wlkp., i zawierający.: 

- potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,  

- oświadczenia strażaków dotyczących pozostawania lub niepozostawania w stosunku 

pracy oraz zachowania bądź niezachowania wynagrodzenia za  pracę w związku                        

z udziałem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. 

 

2. Wzór wniosku o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP                 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.  

 

3. Wzór potwierdzenia udziału członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

4. Wzór oświadczenia zbiorczego członka OSP w sprawie dotyczącego zachowania bądź 

niezachowania wynagrodzenia za  pracę w związku z udziałem w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. 1. Podstawą dokonania z budżetu gminy Książ Wlkp. wydatków na wypłatę 

ekwiwalentów pieniężnych w danym roku budżetowym jest przygotowany przez zarząd 

OSP preliminarz wydatków, złożony do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w terminie 

do 30 września poprzedniego roku, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez 

pracownika prowadzącego sprawy zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, 

zwanych dalej jednostkami oraz zaakceptowany przez Burmistrza Książa Wlkp.. 

        2. Wypłata należnego ekwiwalentu pieniężnego następować będzie w następującym 

trybie i na następujących zasadach: 

1)  poszczególne jednostki OSP składają do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.                            

w okresach kwartalnych- najpóźniej 14 dni  po upływie I, II i III kwartału o r a z  do  20  

gr u dn i a  za  IV  kwa r t a ł  da ne go  rok u  podpisane przez Prezesa OSP dokumenty, 

których wzory stanowią załączniki Nr l i 2  do zarządzenia, potwierdzone przez Burmistrza  

Książa Wlkp. 

     2) jeśli jednostka OSP  uczestniczyła w działaniach ratowniczych poza terenem  

własnego działania w ym i en i o n yc h  w § 1  u s t .  1  p k t  1  i  3  termin złożenia do 

Urzędu Miejskiego dokumentów, o których mowa w pkt l, wynosi 14 dni od dnia 

zakończenia działania ratowniczego. 

 3) pracownik Urzędu Miejskiego prowadzący sprawy zapewnienia gotowości bojowej 

OSP, zwany dalej "pracownikiem"; 

a) sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym 

oraz poddaje je weryfikacji ( w tym porównuje treść dokumentów z kartami pracy  

pojazdów oraz  z raportami z działania ratowniczego). 

Uzyskuje potwierdzenia wyjazdów do akcji ratowniczych  poprzez wydruk z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, a w przypadkach   o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2  i  4  Burmistrza  Książa Wlkp.  

b) ustala liczbę godzin  uczestnictwa członków OSP w działaniu ratowniczym                   

w danym kwartale:   

c) ustala wysokość środków  przeznaczonych w budżecie  gminy  na wypłatę 

ekwiwalentów; 

4) w terminie  7 dni od terminu  określonego w pkt l , pracownik przekazuje wykazy  

do Referatu  Finansowego Urzędu  Miejskiego w Książu Wlkp.  celem uruchomienia 

wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP  w danym roku; 

         5) ekwiwalent będzie wypłacany kwartalnie z budżetu gminy Książ Wlkp. w kasie          

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub na wskazane konto osobiste członka OSP gminy 

Książ Wlkp. w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez prezesa OSP. 

 

 



§ 4. 1. W sytuacji  uczestnictwa w działaniu ratowniczym poza terenem  własnego 

działania,  jednostka OSP  niezwłocznie składa do Urzędu  Miejskiego        w Książu 

Wlkp.   także dokumenty potwierdzające faktyczne koszty udziału jednostki OSP w 

działaniu ratowniczym np. faktury zakupu  lub napraw,  protokoły  policji, 

ubezpieczyciela obejmujące: 

a) zużycie paliwa, 

b) zużycie  środków gaśniczych neutralizatorów i sorbentów,  

c) wyżywienie uczestników działania  ratowniczego, 

d) koszty  awarii, uszkodzenia lub utraty mienia jednostki  OSP. 

 
         2.   Pracownik w ciągu 30 dni od dnia zakończenia działania  ratowniczego 

poza terenem  działania jednostki OSP, na podstawie  dokumentów,   o których  

mowa w ust. l sporządza zestawienie poniesionych kosztów,  uwzględniając 

faktyczne koszty  udziału jednostki OSP w działaniu  ratowniczym i przekazuje je 

do właściwego organu  Powiatowej Straży Pożarnej  w Śremie celem  zwrotu 

poniesionych kosztów. 

 

 

§ 5. Nie złożenie przez OSP w wymaganym terminie  dokumentów, o których  mowa 

w § 2 ust. l i 2 skutkować będzie nie wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków tej jednostki  OSP. 

 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam  pracownikowi prowadzącemu sprawy 

zapewnienia gotowości bojowej OSP w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.                                

i Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach  OSP gminy Książ Wlkp. 

 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku i dotyczy rozliczeń w nim 

określonych począwszy od III kwartału 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        

 



                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 67 /2012 

             Burmistrza Książa Wlkp. 

 z dnia  28 czerwca 2012 r.  

 

 

WNIOSEK 

O WYPŁACENIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO 
za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………………… 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

 

za miesiąc/ kwartał ………………………20…….r.  
  

 

Lp. Nazwisko i imię,  Nr konta bankowego Ilość 

godzin 

udziału w 
akcji 

ratownicz. 

Ilość godzin 

udziału w 

szkoleniu 
pożarnicz 

Podpis 

członka 

OSP 

Uwagi 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

                                                                                              Data i podpis Prezesa OSP  

w ……………………………….. 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

Data i podpis pracownika UM Książ Wlkp.                                  Zatwierdzam 

 

 
                                                                                                                                  



                                                                                                                                                   Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 67 /2012 

             Burmistrza Książa Wlkp. 

 z dnia 28 czerwca  2012 r.  

 

 

 

POTWIERDZENIE Nr ……/20….r.  
udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………… 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
* 

organizowanym przez PSP lub gminę Książ Wlkp. 

 

 

Data zdarzenia/szkolenia
*
:

 
 

 

Czas udziału w akcji:  

 

 

     od …………... – do………………… 
 (godz. zaalarmowania) -  (godz. powrotu do jednostki) 

 

Razem czas udziału:  

 

………….godz.  …………….. min.  

 

Miejsce zdarzenia/szkolenia
*
: 

 

 

Rodzaj działania/szkolenia
*
: 

 

 

Nr rejestracyjny pojazdu: 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 

Imienny wykaz uczestników akcji ratowniczej, szkolenia oraz potwierdzenie przez 

członka OSP własnoręcznym podpisem:  

 

Lp. Nazwisko i imię,  Podpis członka OSP Uwagi 

 

1.  

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

 

      
Data i podpis Prezesa OSP w ……………………….. 

 

 

Zatwierdzam: 

 

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



 

                                                                                                                                                          Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 67 /2012 

             Burmistrza Książa Wlkp. 

 z dnia 28 czerwca  2012 r.  

 
 

………………………., dnia ………..20…. r. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
      imię, nazwisko i adres członka OSP  
 

       Urząd Miejski  

w Książu Wlkp. 

    ul. Wichury 11a 

63-130 Książ Wlkp. 

 

 

 

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 (Dz.U. z 2009, 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* 

6) w dniu …………………………… r.  

zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

7) w dniu …………………………… r.  

zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* 

 

 

       …………………………………….. 
              podpis członka OSP 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


