
 

 

 

Zarządzenie nr 978/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 25 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego  

przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców 

za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych 

(t. j. Dz. U. 2021, poz. 2490 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia           

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Ustala się zasady rozliczania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 

straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu. 

 

§ 2 

1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu jest wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 

złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Syców i sporządzony według wzoru określonego     

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się najpóźniej w terminie do trzech miesięcy po 

zakończonym działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

3. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego podpisuje naczelnik danej jednostki 

ochotniczej straży pożarnej i podlega on zatwierdzeniu merytorycznemu przez Komendanta 

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przedstawieniu zapisów zdarzenia w książce 

naczelnika dotyczących czasu trwania prowadzonych działań oraz liczby strażaków 

ratowników biorących w nim udział. 

4. Poprawność informacji w złożonych wnioskach o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego może 

zostać zweryfikowana poprzez ich porównanie z danymi Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej oraz ich dodatkowe zatwierdzenie. 

 

§ 3 

1. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych 

gminy Syców, którzy spełniają warunki określone w art. 8 ustawy o ochotniczych strażach 

pożarnych. 

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas 

udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu naliczanego za 

każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej 

zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

 

 

 



 

 

 

§ 4 

1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej na 

wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Oświadczenia, złożone przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie tracą swej 

mocy i stanowią podstawę wypłaty ekwiwalentu na wskazane konto. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie  

odpowiedzialnemu za sprawy ochotniczych straży pożarnych. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 741/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zasad wypłacania 

ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży 

pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

/-/ Dariusz Maniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Wysocka- Chwał, tel. 62 785 51 40 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 978/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 
………………………………………. 

   Pieczątka nagłówkowa OSP 
 

                  Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

WNIOSEK 

o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w …………………………………….... przedstawia listę strażaków 

ratowników, którzy w dniu ……………………………………… wzięli udział w: działaniu 

ratowniczym/ akcji ratowniczej/ szkoleniu/ ćwiczeniu* i zwraca się z prośbą o wypłatę należnego im 

ekwiwalentu pieniężnego zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 

pożarnych. 
 

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

Czas trwania zdarzenia: ……………….……………Ilość godzin:……………………………………… 

Stawka godzinowa: ……………………………………………………………………………………… 

 

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 
Należny 

ekwiwalent 

Podpis członka 

OSP 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że wyżej wymienieni członkowie OSP brali udział  

w powyższym działaniu oraz posiadają prawo do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach 

ratowniczych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. 

 
…………………...………………………….…… 

                  / miejscowość i data /                                                                                       
                            
                           ………………………..…………….….…… 
                      Pieczątka i podpis Naczelnika OSP 

 

 

  ZATWIERDZAM:            ZWERYFIKOWANO: 

 

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

Komendant Gminny OSP      Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy /  

                                                                                     Burmistrz MiG Syców 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 978/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 

 

 

………………..……………………………… 

                                                                                                                                   Miejscowość, data 

………………………………………….… 

Imię i nazwisko strażaka- ratownika 

 

………………………………………….… 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………….… 

Telefon kontaktowy 

 

………………………………………….… 

Nazwa jednostki OSP 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 

pożarnych oraz Zarządzeniem nr 977/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia  

25 stycznia 2023 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 

strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oświadczam, że należny mi 

ekwiwalent pieniężny powinien zostać wpłacony na poniższy rachunek bankowy: 

 

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………… 

 

Nr rachunku bankowego:   _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _    

 

 

 Niniejszym upoważniam Urząd Miasta i Gminy w Sycowie do wypłacenia ekwiwalentu 

za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w formie 

przelewu na podany rachunek bankowy. 

O zmianie stanu faktycznego wynikającego ze składanego oświadczenia, poinformuję 

przed wypłaceniem ekwiwalentu za okres, w którym zaszła zmiana. 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

                 Czytelny podpis 

 

 

 


