
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 
WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie  określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla  strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów za udział  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz.  559, 583 ) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz.2490)zarządzam co następuje : 

§ 1. 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne 
uprawnione podmioty, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP została określona w uchwale Rady 
Gminy Gniewoszów nr XXXIV/228/22  z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 
Gniewoszów i wynosi odpowiednio: 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
i akcji ratowniczej oraz 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Gniewoszów lub inne uprawnione podmioty. 

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych wypłaca się 
strażakowi ratownikowi OSP, który spełniana warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczej straży pożarnej, tj.  ukończył 18 lat a nie ukończył 65 lat (zastrzeżeniem art. 9 ust.1, tj. dopuszcza 
się pełnienie funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP po ukończeniu przez nich 65 lat pod 
warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych), posiada aktualne ubezpieczenie, posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych, odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczych. 

§ 3. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu wypłaca się na podstawie złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka 
ratownika OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Gniewoszów lub inny uprawniony podmiot, stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej składa zbiorczo. 

3. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego składa się do Urzędu Gminy w Gniewoszowie, 
w terminach odpowiednio: 

- do 15 lipca – za pierwsze półrocze roku bieżącego oraz za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach w miesiącu grudniu roku poprzedniego nieujętych w poprzednio 
złożonym wniosku; 

- do 15 grudnia  – za drugie półrocze roku bieżącego. 

4. We wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego powinien zostać wskazany rzeczywisty czas udziału 
strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

5. Szkolenie rozpoczęte, a niezakończone nie kwalifikuje się do wypłaty ekwiwalentu. 

6. Ekwiwalent pieniężny naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 
ochotniczej straży pożarnej. 

7. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest z budżetu gminy. 

8. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego jest potwierdzenie przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach uczestnictwa jednostki w działaniu ratowniczym i akcji 
ratowniczej. 
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9. Potwierdzeniem ukończenia przez strażaka ratownika szkolenia jest kopia zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

10. Udział strażaka ratownika w ćwiczeniach potwierdza organizator ćwiczeń lub naczelnik właściwej 
jednostki OSP. 

11. Prezes lub naczelnik OSP przed podpisaniem wniosku o wypłatę ekwiwalentu przez poszczególnych 
strażaków ratowników OSP, informuje ich o prawie do zrzeczenia się ekwiwalentu, o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, a strażacy 
ratownicy OSP podpisując wniosek oświadczają, że zapoznali się z w/w informacjami. 

12. Każdy strażak ratownik OSP własnoręcznie złożonym podpisem potwierdza prawo do ekwiwalentu 
pieniężnego oraz numer rachunku bankowego na który zostanie przekazany ekwiwalent pieniężny. 

13. Ekwiwalent pieniężny wypłacony zostanie na wskazany przez strażaka ratownika OSP rachunek 
bankowy bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Gniewoszów. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Gniewoszowie obsługującemu 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2022

Wójta Gminy Gniewoszów

z dnia 29.04.2022 r.

………………………………………. ……..………………, dn. ……………….

     pieczęć OSP

WNIOSEK

o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za udział w działaniu

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez

Państwową Straż Pożarną, gminę Gniewoszów lub inny uprawniony podmiot

1. Ochotnicza Straż Pożarna w .......................................... na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z

dnia  17  grudnia  2021  r.  o  ochotniczych  strażach  pożarnych  przedstawia  listę  strażaków

ratowników,  którzy  wzięli  udział  w działaniu  ratowniczym,  akcji  ratowniczej,  szkoleniu  lub

ćwiczeniu  organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną,  gminę  Gniewoszów  lub  inny

uprawniony podmiot w/g wykazu w tabeli.

2. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy Gniewoszów uchwałą nr XXXIV/228/22 z dnia   25

marca  2022  roku w  kwocie  20,00  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  udziału  w  działaniu

ratowniczym i akcji ratowniczej oraz 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu i

ćwiczeniu  organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną,  gminę  Gniewoszów  lub  inny

uprawniony podmiot.

3.  Zarząd Ochotniczej  Straży  Pożarnej  oświadcza,  że  dane  zawarte  we wniosku są  zgodne ze

stanem faktycznym. Strażacy ratownicy  OSP zostali zapoznani  o odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych oświadczeń  oraz o prawie do zrzeczenie się ekwiwalentu. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla

strażaka ratownika OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

jest Wójt Gminy Gniewoszów z siedzibą w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów, tel.

048 6215003, e-mail: gmina@gniewoszow.pl 

2. Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych

osobowych.
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3. Państwa dane będą przetwarzane w celu naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach

ratowniczych,  akcjach  ratowniczych,  szkoleniach  i  ćwiczeniach.  Podstawą  prawną  ich  przetwarzania  jest

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o

ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490). Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach. 

4.  Państwa  dane  zostaną  udostępnione  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  celach

kontrolnych przedstawicielom RIO i NIK.

5.  Państwa  dane  przechowywane  będą  przez  czas  realizacji  wniosku,  a  następnie,  zgodnie  z  obowiązującą  w

Urzędzie Gminy w Gniewoszowie instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów finansowych

przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono wniosek.

6. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się

z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;

-  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych,  przy  czym  przepisy  odrębne  mogą  wyłączyć  możliwość

skorzystania z tego prawa;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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Lista strażaków ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach:

w okresie od…………………… do……………………..

Lp. Nazwisko i imię
 strażaka ratownika

Data /
 Czas udziału

(godz. od - do)/
Miejscowość/

Rodzaj zdarzenia/
Numer zdarzenia

Data /
 Czas udziału

(godz. od - do)/
Miejscowość/

Rodzaj zdarzenia/
Numer zdarzenia

Data /
 Czas udziału

(godz. od - do)/
Miejscowość/

Rodzaj zdarzenia/
Numer zdarzenia

Data /
 Czas udziału 

(godz. od - do)/  
Miejscowość/

 Rodzaj zdarzenia/
Numer zdarzenia

Łączna 
liczba
godzin

Należna
kwota

ekwiwalentu
pieniężnego

Podpis  strażaka ratownika
biorącego udział 

w działaniu ratowniczym,
akcji ratowniczej,

ćwiczeniu, szkoleniu
Liczba

rozpoczętych
godzin

Liczba
rozpoczętych

godzin

Liczba
rozpoczętych

godzin

Liczba 
rozpoczętych 

godzin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Strażacy ratownicy OSP biorący udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu, ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż

Pożarną, gminę Gniewoszów lub inny uprawniony podmiot proszą o przekazanie ekwiwalentu pieniężnego na wskazany rachunek bankowy :

Lp.

Imię i nazwisko Nr rachunku bankowego
Podpis strażaka ratownika

biorącego udział 
w działaniu ratowniczym, akcji

ratowniczej, ćwiczeniu, szkoleniu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

      
    podpis Prezesa OSP podpis Naczelnika OSP

Wójt Gminy Gniewoszów

  /-/ Marcin Szymon Gac
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