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Burmistrza Miasta KoSciezyna

z dnia 22.12.2017r,

w sprawie okre6lenia zasad oraz sposobu naliczania iwyplaty ekwiwatentu spieniqianego straiakom
OSP za udzial w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu poiarniczym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym (Dz.U. z201Tr. poz.187i
z potn.zn) w zwiqzku z arl, 28 ust, 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pzeciwpo2arowej
(Dz.U, z 2017r. poz. 736 z p62n.zm.) oraz uchwalq Rady Miasta Ko6ciezyna nr Lllll40gl17 z dnia 25
pa2d z i e rn i ka 20 17 roku zarzqdzam co n astg p uj e :

$1

Czlonek Ochotniczej Strazy Pozarnej, zwanej dalej OSP, kt6ry uczestniczyl w dziataniu ratowniczym lub
szkoleniu pozarniczym organizowanym przez Paristwowq Straz Pozarnq lub Miasto KoSciezyna,
otzymuje ekwiwalent pieniqzny zwany dalej,,ekwiwalentem",

Ekwiwalent wyplacany jest z budzetu miasta w wysoko6ci ustalonej uchwalq Rady Miasta Ko6ciezyna,
za kazdqgodzinq udzialu w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym,

Podstawq wyplaty ekwiwalentu za udzial w dzialaniu ratowniczym jest wniosek OSP zlo2ony do
Burmistza Miasta Ko6ciezyna (zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia) wruz z nastgpujqcymi
zalqcznikami:

. zestawienie zbiorcze do wyliczania ekwiwalentu za udzial w dzialaniach ratowniczych
(zalqcznik nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia);

. o6wiadczenia czlonk6w OSP, kt6rych dotyczy wniosek w sprawie zatrudnienia i nie/zachowaniu
wy n a g ro d ze n ia (zalqcznik n r 4 d o n i n iej sze g o Z a rz qd ze n i a);

. o6wiadczenie czlonk6w OSP, kt6rych dotyczy wniosek (zatqcznik nr 5 do niniejszego
Zarzqdzenia)

Podstawq wyplaty ekwiwalentu za udzial w szkoleniu, jest wniosek OSP zlo2ony do Burmistza Miasta
KoSciezyna (zalqcznik nr 1 do niniejszego Zazqdzenia) wazznastqpuj4cymi zalqcznikami:

. zestawienie zbiorcze do wyliczania ekwiwalentu za udzial w szkoleniu (zalqcznik nr 3 do
n i n iejszeg o Zarz qdzen i a);

. o6wiadczenia czlonk6w OSP, kt6rych dotyczy wniosek w sprawie zatrudnienia i nie/zachowaniu
wynagrodzenia (zalqcznik nr 4 do niniejszego Zazqdzenia);

o oSwiadczenie czlonk6w OSP, kt6rych dotyczy wniosek (zalqcznik nr 5 do niniejszego
Zarzqdzenia);

. kopie zaSwiadczeri o ukoiczeniu szkolenia.

Dane zawarte we wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1 i ust, 2, potwierdza wlasnorecznym podpisem
Naczelnik OSP. W pzypadku gdy dow6dcq zastgpu ratowniczego (uczestnikiem dzialania
ratowniczego) byl Naczelnik OSP, potwierdzenia dokonuje prezes OSp.
Komendant Powiatowy Pahstwowej Strazy Pozarnej lub osoba Wzez niego upowazniona
wtasnorgcznym pod p isem zafuierdza d ane zawarte we wn iosku.
Jezeli dzialania ratownicze lub szkolenie prowadzone bylo na zlecenie Uzgdu Miasta w Ko6ciezynie
dane we wniosku, o ktorym mowa ust. 1 i ust. 2, potwierdza Burmistz Miasta Kosciezyna,
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6. Osoba jqca wniosek, odpowiada za jego wla6ciwe wypelnienie.



$3.

Ekwiwalent pieniqzny za udzial w dzialaniu ratowniczym, wyplaca sig czlonkom OSP, kt6zy spelniajq

warunkiokre6lone w art. 19 ust. 1b ustawy zdnia24 sierpnia 199'1 roku o ochronie pzeciwpo2arowej

(tj. ukofrczyli 18 lat a nie pzekroczyli 65 lat, posiadajqaktualne badania lekarskie dopuszczajqce do

udzialu w dzialaniach ratowniczych, odbyli szkolenie po2arnicze).

Wniosek o wyplatg ekwiwalentu, powinien odzwierciedlad zeczywisty czas udzialu czlonka OSP

w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu po2arniczym. Czas udzialu w akcjach ratowniczych musi by6

zgodny z wykazem z Komendanta Powiatowego Paistwowej Stra2y Po2arnej w Ko5ciezynie, a odbyte

szkolenie zgodne z zestawieniem godzinov'rym na otzymanym za6wiadczeniu o ukoriczeniu szkolenia.

Czas trwania dzialah ratowniczych liczy siq od momentu wyjazdu do akcji ratowniczej do momentu

powrotu z akcji ratowniczej, bez uwzglqdnienia czasu obslugi technicznej i konserwacji spzqtu
pozarniczego po dziataniach. Czas wyjazdu i powrotu musi by6 kaZdorazowo zglaszany do Stanowiska

Kierowania Komendy Powiatowej Pahstwowej Stra2y Po2arnej w KoSciezynie przez dow6dc9 sekcji

(zastgpu) udajqcego sig do akcji.

Wnioski o wyplatg ekwiwalentu za udzial w szkoleniu po2arniczym nale2y sklada6 w'az z wnioskami

o wyplatg ekwiwalentu zaudzial w dzialaniu ratowniczym w terminie:

o z? lkwartal-do 10 kwietnia;

. za ll kwartal - do 1 0 lipca;

o zd lllkwartal-do 10 pa2dziemika;

o ze lV kwartal - do 20 grudnia.

Nadz6r nad prawidlowym spozqdzeniem dokument6w zwiqzanych z wyliczeniem ekwiwalentu sprawuje

pracownik Uzqdu, odpowiadajqcy za wsp6lpracq z ochotniczymi strazami lub inna upowa2niona osoba.

W uzasadnionych pzypadkach Burmistrz mohe wezwa6 Naczelnika lub Prezesa OSP do wyja6nieri

na pi6mie, informacji zawartych w dokumentach o wyplatg ekwiwalentu.

Wyplata ekwiwalentu dokonana bgdzie w formie bezgot6wkowej na wskazany rachunek bankowy

do ostatniego dnia miesiqca, w kt6rym zlolono wnioski o kt6rych mowa $2 ust.1 i ust, 2,

Wyplata ekwiwalentu nale2nego czlonkom OSP, o kt6rym mowa w $1, mo2e zostad przekazana

na necz OSP w Ko6ciezynie. W tym celu czlonek OSP jednorazowo sklada w Uzgdzie Miasta

stosowne OSwiadczenie (zalEcznik nr 6 do niniejszego Zarzqdzenia)

$5.

Wykonanie zarzqdzenia powiezam Sekretazowi Miasta Ko6ciezyna.

$6.

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania, z mocqobowiqzywania od dnia 1 stycznia 2018 roku.

sporzqdzil: UJl
Zatwierdzil pod wzglgdem prawnym:

Liczba egzemplarzy:
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Zalqcznik nr 1 do Zanqdzenia nr 0050.1 91 .201 7

Burmistza Miasta Ko6ciezyna z dnia 22.12,2017 r.

Ko6ciezyna, dnia

Burmistn
Miasta Koficierzyna

WNIOSEKNT ...t20..,..
o wyplatg ekwiwalentu zaudzialw dzialaniu ratowniczym Iub szkoleniu poiarniczym organizowanym

pzez Pafistwowq Stra2 poiarnq lub Gming miejskq Ko6ciezyna

1. Ochotnicza Stra2 Pozarna w KoSciezynie na podstawie art. 28 ust. 1- 5 ustawy zdnia21sierpnia lggl
roku o ochronie pzeciwpo2arowej (Dz.U. z 2017roku poz.736 z p62.zm.) pzedstawia listg czlonk6w
OSP, kt6zy wzigli udzial w:

a. dzialaniu ratowniczo-ga6niczym

b. szkoleniu pozarniczy organizowanym pze Paristwowq Straz Pozarn{Burmistza Ko5ciezyny*

Data zdazenia Godzina uryiazdu I Godzina powrotu I Nr ewidencyjny zdazenia

Miejsce akcji:

Opis zdazenia:

Lp. lmig i nazwisko, adres zamieszkania Czas udzialu w dzial. rat.

iod - do / iloSc oodzin)
Podpis biorqcego udzial
w dzialaniu ratowniczvm

1

2.

2

4,

A

Data szkolenia Godzina Wazdu I Godzina powrotu I Nr."id.r.yfy,rkrt.ri,

Miejsce szkolenia:

Opis szkolenia:

Lp. lmiq i nazwisko, adres zamieszkania Czas udzialu w szkoleniu
(od - do / iloSc oodzin)

Podpis biorqcego udzial
w szkoleniu

I

2.

3,

4.

E

Podpis Naczelnika OSP

ZaNaczniki:

r Zestawienie zbiorcze do wyliczania ekwiwalenlu zaudzial w dzialaniu ratowniczym
o Zestawienie zbiorcze do wyliczania ekwiwalentu zaudzialw szkoleniu
o OSwiadczenie czlonka OSP w sprawie zatrudnienia i nie/zachowania v

o 0Swiadczenie czlonka OSP w sprawie pzekazania wyplaty ekwiwalen

Data, pod pi s s porzqdzajqceg o Podpis Komendanta PPSP /
Bu rmi strza KoSciezy ny*

nr zalqcznika'.

nr zalqcznika.

nr zalqcznika:

nr zalqcznika:

* niepotnebne skrellil



Zalqcznik nr 2 do Zanqdzenia nr 0050. 1 91 .20'l 7

Burmistza Miasta Ko5ciezyna z dnia 22,12.2017r.

Ko6ciezyna, dnia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
do wyflat ekwiwalentu za udzial w dzialaniach ratowniczych

z;a..... . . kwartal20. .. . . roku

czlonk6w Ochotniczej Straiy Potarnej w Ko6ciezynie

A
n

 

n

Lp. Nazwisko i imiq czlonka OSP
L4czny czas

udzialu w akcii
Stawka

Izll
Naleiny ehrviwalent

lzll
I

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Data, pod pi s spozqdzajqceg o Podpis Naczeln ka OSP



Zalqczniknr 3 doZarzqdzenia nr 0050,191.2017

Burmistrza Miasta KoSciezyna z dnia 22.12,2017 r,

n
n

Ko6ciezyna, dnia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
do wyplat ekwiwalentu za udzial w szkoleniach

z,a.. .... . kwartal20. . . . . roku

czlonk6w Ochotniczej Straiy Poiarnej w Ko6ciezynie

Podpis Naczelnrka OSP

n
n

Lp. Nazwisko i imiq czlonka OSP
Lqczny czas

udziaNu w
szkoleniu

Stawka

lzll

Naleiny ekwiwalent

tzll

I

2.

3.

4.

A

h

7.

B.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Data, pod pi s s ponqdzaj qcego



Zdqczniknr 4 doZanqdzenia nr 0050.191.2017

Burmistza Miasta KoSciezyna z dnia 22.12,2017r.

Ko6ciezyna, dnia

imig i nazwisko czlonka OSP

adres

OSWIADCZENIE
w sprawie pozostawania w stosunku pracy

n izachowania bqdi niezachowania prawa do ekwiwalentu

A Z uwagi na tre56 art.. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pzeciwpo2arowej

'1;T:ffi:|*:"::'::'l:::"i:'::::-:' 1.-' 1.',,,,,,nczyNem,uczes,nczy,am*
w dzialaniach ratowniczych

oruz

wdniu/dniach*..... . uczestniczylem/uczestniczylam*

w szkoleniu po2amiczym organizowanymWzez ParistwowqStralPolamqlub miasto Ko6ciezyna;

2) wterminach wskazanych w pk.1) zatrudniony bylem/bylam*w. . . .

nazwa zakldu pracy

i w zakladzie pracy

E zachowalem wynagrodzenie**

tr nie zachowalem wynagrodzenia**

za prace w czasie nieobecno5ci w pracy w zwiqzku z uczestnictwem w dzialaniu ratowniczym lub

szkoleniu organizowanym przez Pafistwowq Stn? Polarnqlub miasto Ko6ciezyna.

Powy2sze o6wiadczenie skladam zgodnie ze stanem faktycznym i Swiadomy odpowiedzialno$ci kamej z arl.233
Kodeksu Kamego (o6wiadczenie nieprawdy podlega kaze pozbawienia wolnoSci do lat tzech).

czytelny podpis czlonka 1SP

- 
nr'epotzebne skreS/id

* 
zaznaczye odpowiedni kwadrat

.A
n



n

Zalqczniknr 5 doZarzqdzenia nr 0050,1g1.2017

Burmistza Miasta Ko6ciez yna z dnia 22.12.2017 r,

OSWNDCZENIE

1. Dane osobowe

Nazwisko

lmiona rodzic6w

Dataurodzenia... Miejsce urodzenia

Nazwisko rodowe. PESEL

2. Adres zamieszkania

Wojew6dztwo... .....powiat..... ...gmina

Ulica. .. Nrdomu .. Nrmieszkania

Kodpocztowy .... ... Miejscowo6i.

3' Adres do korespondencji (gdy adres do korespondencji nie jest toisamy z miejscem zamieszkania)

Ulica .... Nrdomu. Nrmieszkania

Kod pocztowy..... .... Miejscowoji

4. Urzqd skarbowy
(wtasciwy do przekazania rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)

Nazwa: Urzqd Skarbowy w . adres

o6wiadczam, 2e wszystkie informacje sq zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialnosi
karna za podanie informacji niezgodnych z prawdq lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiqzujq siq do
niezwtocznego poinformowania o wszelkich zmianach dotyczqcych treSci niniejszego oSwiadczenia oraz
przejmuiq odpowiedzialnoi6 z tytutu niedotrzymania powy2szego zobowiqzania.

,^

a

Nr konta bankowego (26 cyfr)

miejscowoSi, data czytelny podpis czlonka OSp



n
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Zalqcznik nr 6 doZarzqdzenia nr 0050.191.2017

Burmistza Miasta Ko6ciezyna z dnia 22.12.2011r.

KoSciezyna, dnia

imiq i nazwisko czlonka OSP

oSWIADczENIE
w sprawie pzekazania wyplaty ekwiwalentu

Poni2szym podpisem o5wiadczam, 2e pzekazuje wyplate ekwiwalentu za udzialw dzialaniach ratowniczych lub

szkoleniach po2amiczych zawartych we Wniosku Nr . . . . . . . . ,t20.. . . z dnia . . . . . na rzecz

Ochotniczej Stra2y Po2arnej w Ko6ciezynie i proszq o pzelanie moich nale2no6ci na konto Ochotniczej Strazy

Pozarnejw Ko6ciezynie o numeze

czytelny podpis czlonka OSP
n
n


