
Wójt Gminy 
Łysomice

Zarządzenie nr 0050.20 .2022 
Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 2 marca 2022 roku.

w sprawie rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestniczenie 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na 
terenie Gminy Łysomice

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r. poz. 2490) w zw. z Uchwałą nr 
XL/255/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

zarządzam co następuje:

§ I-
Zarządzenie określa sposób rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 
uczestniczenie w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na 
terenie Gminy Łysomice

§2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) działaniach ratowniczych - "rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn 
powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub miejscowego zagrożenia",

2) akcjach ratowniczych- rozumie się przez to działania organizowane i kierowane 
przez Państwową Straż Pożarną,

3) szkolenie lub ćwiczenie - to proces ciągłego i systematycznego podnoszenia 
poziomu wyszkolenia teoretycznego i praktycznego, w zakresie realizacji działań 
ratowniczych, jak również podnoszenia wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych (zwanych dalej OSP),

§3
Strażacy ratownicy OSP biorący udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.



§4.
1) Obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem przez członków OSP zapisów § 3 

spoczywa na Naczelniku danej OSP, Dowódcy Zastępu lub osobie organizującej 
szkolenie lub ćwiczenie,

2) Ilość członków OSP w zastępie nie może być większa niż ilość miejsc w pojeżdzie 
pożarniczym, zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, którym zastęp udał 
się do działań.

§ 5.
1. Każde działanie ratownicze, akcja ratownicza, szkolenie lub ćwiczenie musi być 

ewidencjonowane w jednostce OSP. Ewidencję prowadzą:
1) kierowca pojazdu pożarniczego, który dokonuje odpowiedniego zapisu w 

okresowej karcie eksploatacji sprzętu pożarniczego w zakresie dokładnej 
godziny wyjazdu i przyjazdu z akcji ratowniczej oraz miejsca akcji, a w 
przypadku użycia sprzętu ilość minut pracy,

2) naczelnik jednostki OSP lub dowódca zastępu biorącego udział w działaniu 
wypełnia "Meldunek" w którym podaje następujące informacje: nr meldunku 
własnego, nr meldunku PSP, datę czas trwania akcji, rodzaj zdarzenia, typ 
samochodu gaśniczego który wyjechał do akcji, wykaz osób biorących udział 
w akcji, rodzaj prowadzonych działań, wydane polecenia oraz zużyty lub 
zniszczony sprzęt,

3) dowódca zastępu każdorazowo zgłasza do KM PSP w Toruniu wyjazd zastępu 
do działań, skład osobowy i jego powrót do remizy;

2. Każdy zapis ewidencyjny w meldunku z działania ratowniczego, akcji 
ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas 
udziału członków OSP w tych czynnościach ((załącznik nr 2);

3. Czas udziału w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach określa się w sposób 
następujący:
1) w działaniach ratowniczych:

a) rozpoczęcie - jest to godzina wyjazdu do akcji z jednostki macierzystej,
b) zakończenie - jest to godzina powrotu z akcji i doprowadzenie 

samochodu bojowego do pełnej gotowości bojowej,
2) w szkoleniach pożarniczych:

a) rozpoczęcie - jest to godzina rozpoczęcia szkolenia,
b) zakończenie - jest to godzina zakończenia szkolenia.

§6.
1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest złożony wniosek indywidualny lub zbiorczy 

przez strażaka/ów ratownika/ów OSP,
2. Potwierdzenie informacji zawartych we wniosku należy do Prezesa jednostki OSP 

z której jest składany wniosek,
3. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia lub ćwiczenia są:

1) dokument poświadczający ukończenie szkolenia wydane przez organizatora 
szkolenia, w którym określaj liczbę godzin odbytego szkolenia,

2) lista członków OSP biorących udział w ćwiczeniach, sporządzonej na 
podstawie dokumentacji w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
lub przez Naczelnika jednostki biorącej udział w ćwiczeniu OSP. Czas trwania 
ćwiczeń określony będzie w powyższej dokumentacji,

4. W celu naliczenia i wypłaty należnego ekwiwalentu Prezes OSP przedkłada 
Wójtowi Gminy Łysomice w systemie kwartalnym wniosek o rozliczanie 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu i ćwiczeniu (załącznik nr 1) wraz z meldunkami i dokumentacją 
szkoleniową,



5. Wniosek należy składać po upływie okresu rozliczeniowego w terminie do 
10 dnia kolejnego kwartału, a w przypadku czwartego kwartału do 10 grudnia 
danego roku

6. Pracownik Urzędu Gminy Łysomice odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w 
uzasadnionych przypadkach będzie dokonywał weryfikacji wniosków poprzez 
porównanie ich z zestawieniem zbiorczym wyjazdów sporządzonych przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

§7.
1. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy Łysomice
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Łysomice lub upoważniony 

pracownik odpowiedzialny z prowadzenie spraw OSP może wezwać Prezesa danej 
jednostki OSP lub Komendanta Gminnego do złożenia wyjaśnień w sprawie 
informacji zawartych w dokumentach stanowiących podstawę do wypłaty 
ekwiwalentu.

3. Po sprawdzeniu przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw OSP 
dokumentacja zostaje przedłożona do zatwierdzenia i wypłaty.

§8.
Traci moc Zarządzenie nr Zarządzenie nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Łysomice z 
dnia 12 grudnia 2017 roku, w sprawie rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Łysomice

§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku

mgr Ink Piotr Kowal



Uzasadnienie

Wprowadzanie niniejszego zarządzenia ma na celu uregulowanie kwestii 
związanych ze sposobem rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za w 
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy 
Łysomice oraz ujednolicenie wzorów dokumentacji dotyczącej wypłaty ryczałtów.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia 0050.20.22 

Wójta Gminy Łysomice 
z dnia 2 marca 2022 r.

Rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu za okres

(miesiąc / kwartał)

Łysomice, dn.................

OSP/.............

Wójt Gminy 
Łysomice

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) n/w strażakom ratownikom OSP  ,

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

1. p. nazwisko i imię 
członka OSP

Czas udziału stawka 
ekwiwa

lentu 
(zł)

należny ekwiwalent 
(czas udziału 

x stawka 
ekwiwalentu)

numer konta członka OSP
adres 

zamieszkania 
członka OSP

podpis 
członka OSP

działaniu 
ratowni

czym, akcji 
ratowniczej

szkoleniu 
ćwiczeniu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną z art. 233 KK, że wyżej wymienieni członkowie OSP posiadają prawo do bezpośredniego udziału 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych.

Prezes OSP z Sporządzaj ący

* dotyczy osób które złożyły oświadczenie o zatrudnieniu
* należy wpisać tak/nie



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 0050.20.22
Wójta Gminy Łysomice 
z dnia 2 marca 2022 r.

Wzór meldunku do rozliczania ekwiwalentu

pieczątka nagłówkowa OSP

Meldunek nr z dn nr meldunku PSP

W dniu miał miejsce wyjazd zastępu/sekcji OSP................................ do

zdarzenia:

pożar/zdarzenie drogowe/miejscowe zagrożenie/alarm fałszywy/zabezpieczenie rejonu 

operacyjnego/ szkolenie *

w miejscowości ul___________________________________________________

Godzina rozpoczęcia działania :

Godzina zakończenia działania :

Łączny czas trwania działań/ szkolenia(min)

Ilość kilometrów:_________________________________

Pojazd_______________
Obsada:

1. Dowódca................................................................................................................

2. Kierowca................................................................................................................

3. Ratownik................................................................................................................

4. Ratownik................................................................................................................

5. Ratownik................................................................................................................

6. Ratownik................................................................................................................

7. Ratownik................................................................................................................

Pojazd__________________

Obsada:

1. Dowódca................................................................................................................

2. Kierowca................................................................................................................

3. Ratownik................................................................................................................

4. Ratownik................................................................................................................

5. Ratownik................................................................................................................

6. Ratownik



Pojazd_______________

Obsada:

1. Dowódca................................................................................................................

2. Kierowca...............................................................................................................

3. Ratownik................................................................................................................

4. Ratownik...............................................................................................................

5. Ratownik................................................................................................................

6. Ratownik................................................................................................................

Rodzaj prowadzonych działań/szkolenia:.................................................................

zużyty/zniszczony sprzęt:..........................................................................................

Dowódca Naczelnik/Prezes OSP


