
ZARZĄDZENIE NR 87 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad rozliczania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom 
ochotniczych straży pożarnych gminy Żarów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Na podstawie art. 30 ust.1,2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawa z dnia          
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 roku o ochotniczych straży pożarnych (Dz. U. poz. 2490) oraz uchwały nr XLI/334/2022    z dnia 
26 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, szkoleniu oraz 
ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zarządzam, co następuje: 

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

§ 2. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
zostanie wypłacony po przedłożeniu przez Prezesa lub Naczelnika Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do 
Urzędu Miejskiego w Żarowie: 

1) Zbiorczego imiennego wniosku członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 

§ 3. Odpowiedzialnymi za prawidłowe sporządzenie dokumentów wymienionych w § 2 oraz przekazanie ich 
do Urzędu Miejskiego w Żarowie są Prezesi oraz Naczelnicy jednostek OSP. 

§ 4. Komendant Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarowie jest zobowiązany do 
okresowej kontroli kart ewidencyjnych prowadzonych działań ratowniczych oraz zatwierdzenia wniosków za 
udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 2 składa się najpóźniej w terminie do jednego miesiąca po zakończonym 
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 6. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego powinne 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 straży 
pożarnych. 

§ 7. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem ekwiwalentu 
pieniężnego sprawuje Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

1) Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego sprawdza dokumenty 
przedłożone przez Prezesów lub Naczelników jednostek OSP pod względem merytorycznym i sporządza 
zbiorcze zestawienie strażaków w celu wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za udział                 w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2) W uzasadnionych przypadkach, Prezes lub Naczelnik danej jednostki OSP może zostać wezwany do 
wyjaśnienia na piśmie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach dotyczących ekwiwalentu 
pieniężnego. 

§ 8. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
zostanie wypłacony w kasie lub na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych 
dokumentów wymienionych w § 2. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. 

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 99/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia zasad naliczania         
i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach oraz kursach 
pożarniczych. 
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§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych straży pożarnych strażak ratownik otrzymuje z budżetu gminy 
ekwiwalent pieniężny za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu. 

Określenie wysokości ekwiwalentu leży w kompetencji Rady Miejskiej, natomiast zasady wypłaty należytego 
ekwiwalentu ustala organ wykonawczy gminy w formie zarządzenia. 

 

Sporządził: Michał Domański 

Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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