
Zarządzenie nr   89 /2021 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 20.09.2021 r. 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy 

uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych  

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Masłów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.2021.1372) zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym or-

ganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wypłaca się na podstawie zło-

żonego wniosku. 

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Wniosek sporządza prezes lub naczelnik ochotniczej straży pożarnej. 

4. W celu wstępnej weryfikacji wnioski z danego miesiąca jednostka OSP przekazuje do 5. 

dnia następnego miesiąca Komendantowi Gminnemu ZOSP RP.  

5. Wstępnie zweryfikowane wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy Masłów w terminie do 

20 dnia następnego miesiąca.  

6. Niedotrzymanie terminu będzie wymagało wniesienia przez jednostkę OSP wniosku o 

jego wznowienie. 

§ 2 

1. Wyznaczony pracownik UG Masłów weryfikuje wniosek z zestawieniem wyjazdów jed-

nostek OSP, lub uczestników szkolenia, przekazanym przez właściwą komendę Pań-

stwowej Straży Pożarnej. 

2. Pozytywnie zweryfikowany wniosek pracownik przekazuje do Referatu Finansów w celu 

realizacji wypłaty.  

3. Ekwiwalent wypłacany jest gotówką członkowi OSP biorącemu udział w działaniu ratow-

niczym lub szkoleniu pożarniczym. 

4. Ekwiwalent wypłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania działania lub szkolenia.  

§ 3 

1. Ilość osób we wniosku o wypłatę ekwiwalentu (w zastępie) nie może być większa niż 

dopuszczalna ilość miejsc w samochodzie, którym zastęp udał się do działania ratowni-

czego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. powódź) zwiększenie liczby osób w za-

stępie jest możliwe podczas działania prowadzonego na terenie gminy Masłów. 

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie nr 55 / 2020 Wójta Gminy Masłów z dnia  26.05.2020 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożar-

nej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowa-

nym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Masłów. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  89 /2021 Wójta Gminy Masłów z dn. 20.09.2021 r. 

……………………………         
(pieczątka jednostki OSP)    

………………….. 
data wniosku 

 

WNIOSEK - LISTA PŁAC ………… 

o wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP  

za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

 

Jednostka: OSP ……………………… 

1. Data działania/szkolenia:         …………………………………………………………….……………. 

2. Miejsce działania/szkolenia:    ………………………………………………………………………….. 

3. Rodzaj interwencji/organizator szkolenia: ……………………………………………………….…….. 

4. Czas działania/szkolenia:  od …………..………...…….. do ………….………………… 

5. Imienny wykaz uczestników działania/szkolenia:  

Lp. 
Nazwisko i imię  

Czas 

działań 

(min.) 

Stawka 

za godz. 

Do  

wypłaty 

(zł) 

Potwierdzenie odbioru 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej 

za poświadczenie nieprawdy (art. 272 

KK) oświadczam, że za czas udziału w 

działaniu ratowniczym wymienionym w 

niniejszym wniosku nie uzyskałem(am) 

wynagrodzenia z zakładu pracy. 

podpis data 

 

1. 
 

      

 

2. 
 

      

 

3. 
 

      

 
4. 
 

      

 
5. 
 

      

 

6. 
 

      

 

7. 
 

      

 

8. 

 

      

RAZEM  

  

 

…………………………………. 
czytelny podpis dowódcy  

(dotyczy tylko działania ratowniczego) 
 

Oświadczam, iż osoby wymienione w  punkcie 5: 

1) są członkami OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia 

2) posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych 

3) odbyli szkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych 

 ..………………………………. 
pieczątka i podpis prezesa / naczelnika OSP 



 
 

 

Rozliczenie wniosku: 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 

   

 

 

……………… 
Komendant Gminny 

ZOSP RP 

 

 

……………… 
Pracownik UG Masłów 

 

 

 

Sprawdzono po względem formalnym i rachunkowym: 

 

………………………… 
          podpis sprawdzającego 

 

 

Zatwierdzono sumę zł ……….. gr ……….. 

 

(słownie) …………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Do wypłaty z sum  ……………………………… 

 

…………………..              ………………………..  
      główny księgowy                                              kierownik jednostki 
 

 

Masłów Pierwszy dnia   ………………………… 

 

 

 

 

Adnotacje: 

Klasyfikacja budżetowa  zł gr 

 

 

 

 

 

  

Razem    

Potrącenia   

Do wypłaty   

Wypłacono   

Wypłacono z banku za  

pokwitowaniem nr ………….  

z dnia …………….. 

  

 


