
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 6 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) i uchwały XXXVI/228/2022 
Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 
Bądkowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym 
lub ćwiczeniu pożarniczym (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2022 
poz. 1845), zarządza się, co następuje: 

$ 1. 1. Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bądkowo, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu 
pożarniczym, otrzymuje ekwiwalent pieniężny na podstawie złożonego wniosku. 

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

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

$ 2. Wniosek, o którym mowa w $ 1 ust. 1 składa się w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Bądkowie. 

$ 3. Wniosek o którym mowa w $ 1 ust. I należy składać w ciągu miesiąca od dnia, w którym 
miało miejsce działanie ratownicze, akcja ratownicza, ćwiczenie pożarnicze lub w ciągu 
miesiąca od zakończenia szkolenia pożarniczego. 

$ 4. 1. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 
lub ćwiczeniu pożarniczym jest pisemne potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej lub ćwiczeniu pożarniczym wydane przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej. 

2. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym jest zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia pożarniczego oraz pisemne zestawienie obecności członków OSP na 
szkoleniu, zawierające liczbę godzin szkoleniowych, w których uczestniczyli członkowie OSP 
opracowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

$5. 1. Alarmy fałszywe nie kwalifikują się do wypłaty ekwiwalentu. 

2. Szkolenia pożarnicze rozpoczęte, a nie zakończone nie kwalifikują się do wypłaty 
ekwiwalentu. 

$ 6. 1. Ekwiwalent o którym mowa w $ 1 ust. I wypłaca się strażakom OSP, którzy spełniają 

warunki określone w art. 8 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (tj. ukończyli 18 lat i nie 

przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału



w działaniach ratowniczych, ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe, są 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, odbyli szkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy). 

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 

pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych strażacy OSP, którzy są pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających. 

3. Strażacy OSP, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

ćwiczeniach pożarniczych lub szkoleniach pożarniczych muszą bezwzględnie przestrzegać 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a obowiązek nadzoru w tym względzie spoczywa 

na dowódcy zastępu lub sekcji. 

$ 7. 1. Ekwiwalent wypłacany jest po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami, 
w przeciwnym przypadku wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 
2. Ekwiwalent wypłacany jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym wniosek został złożony. 
3. W przypadku błędów we wniosku, o którym mowa w $ 1 ust. 1 lub błędów w potwierdzeniu, 
o którym mowa w o którym mowa w $ 4, termin wypłaty ekwiwalentu zostaje wydłużony. 

$ 8. 1. Płatności będą dokonywane na konta bankowe strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych lub w wyjątkowych sytuacjach w kasie Urzędu Gminy. 

2. Wzór oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma zostać wypłacony ekwiwalent 
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

$ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Bądkowie, 
obsługującego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie. 

$ 10. Traci moc zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 31 grudnia 2016 r. 
w sprawie procedury wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Bądkowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub w szkoleniach 
pożarniczych. 

$ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJE 
mer Ryszard Mępkowski



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Bądkowo 

nr 31/2022 z dnia 6 maja 2022 r. 

(miejscowość, data) 

(pieczęć jednostki) 

Wójt Gminy Bądkowo 
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Potwierdzam udział w działaniu ratowniczym/ akcji ratowniczej/ćwiczeni pożarniczym/szkoleniu pożarniczym: 

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej/ Naczelnik OSP



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Bądkowo 

nr 31/2022 z dnia 6 maja 2022 r. 

Wójt Gminy Bądkowo 

OŚWIADCZENIE 

Proszę o przekazywanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych/ 

akcjach ratowniczych/ szkoleniach pożarniczych/ ćwiczeniach pożarniczych na konto bankowe: 
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