
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom za udział 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) oraz uchwały nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Gizałki  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady rozliczania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 
pożarnych gminy Gizałki za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 2. 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 
jest wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego złożony do Wójta Gminy Gizałki, sporządzony według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu jest wniosek o wypłatę 
ekwiwalentu pieniężnego złożony do Wójta Gminy Gizałki, sporządzony według wzoru określonego 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się najpóźniej w terminie do 10 każdego miesiąca za 
poprzedni miesiąc. 

4. Ekwiwalent wypłacany jest strażakowi ratownikowi za jego zgodą, na wskazane przez niego konto 
bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Gizałki. 

5. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego podpisuje Naczelnik danej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej i podlega on zatwierdzeniu przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gizałkach oraz Wójta Gminy 
Gizałki. 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 1, pracownik ds. obronnych oraz działalności gospodarczej sprawdza 
pod względem merytorycznym, następnie sporządza listę płac według wzoru określonego w załączniku nr 3, na 
podstawie której wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny. 

7. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do przedłożonego wniosku Wójt Gminy Gizałki może wezwać 
Naczelnika lub Prezesa OSP do złożenia wyjaśnień. 

§ 3. 1. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Gizałki, którzy spełniają warunki określone w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. 

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

3. Ekwiwalent przysługuje strażakom ratownikom za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

4. Ekwiwalent nie przysługuje strażakom ratownikom OSP za udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach 
organizowanych w ramach struktur własnej jednostki. 

5. W przypadku wnioskowania o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu, wnioskodawca zobowiązany 
jest dołączyć do wniosku potwierdzenie udziału w szkoleniu, zatwierdzony przez organizatora szkolenia 
z faktyczną ilością godzin oraz zaświadczenie o jego ukończeniu. 

6. W przypadku udziału w ćwiczeniach, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku 
potwierdzenie udziału w ćwiczeniu, zatwierdzone przez organizatora ćwiczenia wraz z wskazaniem faktycznej 
ilości godzin udziału w ćwiczeniu. 



§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych oraz działalności gospodarczej 
w Urzędzie Gminy Gizałki. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



Załącznik nr 1 

 

ZATWIERDZAM:          ………………………………, dnia……………………… 

 

          WÓJT GMINY  GIZAŁKI 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w ……………………………..…………………………………………... na podstawie art. 15 ustawy z dnia  

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), uchwały Nr uchwały nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Gizałki 

z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Gizałki oraz zarządzenia nr 59/2022 Wójta Gminy Gizałki dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zwracam się 

 z wnioskiem o wypłacenie ekwiwalentu dla strażaków ratowników którzy w dniu ……………………………………………………  

w miejscowości ………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

brali udział w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej. 

Rodzaj zdarzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

miejsce zdarzenia: …………………………………………………………………………………….. Nr meldunku 1525001-0……………… 

godzina: od………….. do ………….. razem ………. godz. 

 Podczas działań ratowniczo – gaśniczych pobrano ……………………. litrów wody z hydrantu ppoż. /określić dokładnie miejscowość  

i lokalizację hydrantu/……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

………………………………………………..     ………………………………………………………. 
                        /pieczątka i podpis Naczelnika OSP/                                      /potwierdzenie udziału jednostki – Komendant Gminny OSP/ 

Lp. Nazwisko i imię 

Funkcja 

Dowódca-D, Kierowca-K, 

Strażak ratownik –SR 

Od godz. Do godz. 

Faktyczna Liczba godzin do 

wypłaty zatwierdzona przez 

pracownika Urzędu Gminy 

UWAGI 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       



Załącznik nr 2 
 

ZATWIERDZAM:          ………………………………, dnia……………………… 

 

          WÓJT GMINY  GIZAŁKI 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w ……………………………..…………………………………………... na podstawie art. 15 ustawy z dnia  

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), uchwały Nr uchwały nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Gizałki 

z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Gizałki oraz zarządzenia nr 59/2022 Wójta Gminy Gizałki dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zwracam się 

 z wnioskiem o wypłacenie ekwiwalentu dla strażaków ratowników którzy brali udział w szkoleniu/ćwiczeniu*. 

Dzień szkolenia/ćwiczenia:  od…………………………do………………………godzina: od……………………. do………………………  

 Rodzaj szkolenia/ćwiczenia*: …………………………………………………………………………………………………………………. 

miejsce szkolenia/ćwiczenia*: ………………………………….……………………………………………………………………………………. . 

 

 

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

                  /pieczątka i podpis Naczelnika OSP/                                      /potwierdzenie udziału jednostki – Komendant Gminny OSP/ 

*niepotrzebne skreślić 

 

Lp. Nazwisko i imię Dzień od - do Od godz. Do godz. 

Faktyczna Liczba godzin do wypłaty 

zatwierdzona przez pracownika 

Urzędu Gminy 

UWAGI 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       



data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

za udział w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w dniu/dniach …………………………20…… r.

Do przeniesienia

podpis

Załącznik nr 3

Lista Płac nr …………/OSP/20……….

Wypłata ekwiwalentu dla OSP …………………………………………………………………………………………

Lp. Nazwisko i imię
Należność              

za 1 godzinę
Liczba godzin Kwota w zł Do wyłaty

Potwierdzenie odbioru



data

z przeniesienia

26.

27.

28.

29.

30.

Razem - do przeniesienia

zł gr

Wpłacono do banku

za pokwit. nr …………………..

……………………………………………………………..………

Zatwierdzono na sumę zł ………………………… gr……………. (słownie zł……………………………………………………………………

…………………………………………..................……………………………………………………….. gr ………………..)

          (kierownik jednostki)

………………………………………, dnia ……………………………………………………. r.

do wypłaty z sum …………………………………………………………..……………………………………………………………………….

Liczba godzin Kwota  w zł

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia ……………………….. r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

    (główny księgowy)

Lp. Nazwisko i imię
Należność              

za 1 godzinę

dnia ………………………. r.

Wypłacono

…………………………………………………………………

z dnia ………………….…… r.

podpis sprawdzającego

Razem

Potrącenia

Do wypłaty

Klasyfikacja budżetowa

Do wyłaty

      data i podpis Skarbnika

……………………...…………………….
podpis sprawdzającego

…………………………………………..

Dokonano wstępnej kontroli zgodności

operacji gospodarczej i finansowej

z planem finansowym oraz kontroli

kompletności i rzetelności dokumentów

……………………………………………………………………..

podpis

Potwierdzenie odbioru
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