
Zarzqdzenie nr 151/B/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 26 wrzeinia 2016 r. 

w sprawie zasad wyplaty ekwiwalentu pienieinego dla czlonkbw 
Ochotniczych Straiy Poiarnych dzialajqcych na terenie Miasta i Gminy 

Serock, kt6rzy uczestniczyli w dzialaniu ratowniczym, lub szkoleniu 
poiarniczym organizowanym przez Panstwowq Strai Poiarnq lub gminq. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o sarnorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446), w zwiqzku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpoiarowej (tj. Dz. U. z 201 6 r. poz. 191) oraz uchwaly Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 300/XXXV/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoici ekwiwalentu pieniqknego 
przyslugujqcego czlonkom ochotniczej stra2y pokarnej w gminie Miasto i Gmina Serock za 
udzial w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu poiarniczym organizowanym przez Pahstwowq 
Straz Pozarnq lub gminq Miasto i Gmina Serock, zarzqdza siq, co nastqpuje: 

1. Czlonek Ochotniczej Straiy Pozarnej, zwanej dalej OSP, kt6ry uczestniczyl w dziataniu 
ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez Pahstwowq Strai Poiarnq 
lub gminq, otrzymuje ekwiwalent pieniqwy zwany dalej ,,ekwiwalentemW. 

2. Ekwiwalent wyplacany jest z budietu gminy, w wysokoici ustalonej uchwalq Rady 
Miejskiej w Serocku, za k&dq godzinq udzialu w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pokarniczym. 

1. Podstawq wyplaty ekwiwalentu za udzial w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poiarniczym, jest wniosek czlonka OSP zloiony do Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
sporzqdzony wedlug wzoru okreilonego w zalqczniku nr 1 do uchwaly Rady Miejskiej 
w Serocku nr 300/XXXV/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. 

2. Dane zawarte we wniosku, o kt6rym mowa w 8 2 ust. 1 potwierdza naczelnik OSP. 
W przypadku gdy w dziaianiach uczestniczy naczelnik OSP potwierdzenia dokonuje Prezes 
OSP. Osoba sporzqdzajqca wniosek odpowiada za jego wtaiciwe wypelnienie. 

3. Wnioski dotycqce ekwiwalentu za udzial w szkoleniu poiarniczym potwierdza i podpisuje 
organizator szkolenia lub osoba przez niego upowainiona. 

4. Do wniosku o wyplatq ekwiwalentu za udzid w szkoleniu pokarniczym, wnioskodawca 
dolqcza kopiq zaiwiadczenia o potwierdzajqcego jego ukonczenie. 



1. Ekwiwalent pieniqzny za udzial w dzialaniu ratowniczym wyplaca siq czlonkom OSP, 
ktorzy spelniajq wasunki okreSlone w art. 19 ust. 1 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpozarowej (ukoliczyli 18 lat, a nie przekroczyli 65 lat, posiadajq aktualne 
badania lekarskie dopuszczajqce do udzialu w dzialaniach ratowniczych, odbyli 
odpowiednie szkolenie poiarnicze) i spelniajq inne wymogi uprawniajqce do wziqcia 
udziah w akcjach ratowniczych. 

2. Wniosek o wyplatq ekwiwalentu winien odzwierciedlad rzeczywisty czas udzialu czlonka 
OSP w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym. 

3. Czas trwania dzialan ratowniczych liczy siq od momentu wyjazdu do akcji ratowniczej do 
momentu powrotu z akcji ratowniczej bez uwzgledniania czasu obslugi technicznej 
i konsenvacji sprzetu poiarniczego po dzialaniach. 

4. Ekwiwalent nie przyshguje czlonkom OSP za czas nieobecnoici w pracy, za ktory 
zachowali wynagrodzenie. Na powyiszq okolicznoiC sporzqdza siq ~Swiadczenie (zal. nr 1 
do niniejszego zarzqdzenia). 

5. Ekwiwalent nie przyshguje czlonkom OSP za udzial w szkoleniach organizowanych 
w rarnach struktur ZOSP RP i wlasnej jednostki. 

1. Wnioski o wyplatq ekwiwalentu za udzial w szkoleniu pozarniczym nalezy skladaC po 
zakonczonym szkoleniu, jednak nie p6iniej niz do 14 dni od daty zakonczenia szkolenia. 

2. Wnioski o wyplatq ekwiwalentu za udzial w dzialaniach ratowniczych naleiy skladaC w 
okresach miesiqcznych, najpoiniej do 15 dnia miesiqca za miesiqc poprzedni. 

3. Wyplata ekwiwalentu dokonywana bqdzie w formie bezgotowkowej w terminie 14 dni od 
daty wplywu wniosku. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 


