
ZARZĄDZENIE NR B.0050.77.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inne 

uprawnione organy 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) i § 1 uchwały nr II/8/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 1373 z dnia 4 marca 2022 r.) 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inny uprawnione organy wypłaca się na 
podstawie przedłożonego wykazu wyjazdów. Wykaz wyjazdów przedkłada zbiorczo ochotnicza straż pożarna. 

2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w okresie 30 dni 
miesiąca następującego po kwartale, w którym miał miejsce udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu. 

2. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 ust. 1, wypłacany jest w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia 
prawidłowo sporządzonego i kompletnego wykazu, o którym mowa w § 1 ust. 1 na rachunki bankowe 
członków ochotniczej straży pożarnej podanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Ekwiwalent za czas udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inny uprawnione organy wypłacany jest 
w wymiarze pełnej godziny od chwili wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej do chwili powrotu do 
niej. W przypadku szkoleń, na które ich uczestnik jedzie bezpośrednio z i do miejsca zamieszkania wypłacany 
jest w wymiarze pełnych godzin za czas trwania szkolenia. 

§ 3. W przypadku starania się przez strażaka - ratownika o przyznanie ekwiwalentu za utracone 
wynagrodzenie, pracownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, właściwej w sprawach obsługi 
ochotniczych straży pożarnych w gminie, może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia 
o utraconym wynagrodzeniu za czas nieobecności w pracy, wystawionego zgodnie z § 
16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1632). 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.28.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Bieruń, dnia ………………………. 
……………………………………….. 
(pieczęć jednostki) 

 
Urząd Miejski w Bieruniu 
ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń 

 
 

 

Wykaz członków OSP 
biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inne uprawnione organy 
w ……………. kwartale ……………. roku 

 

Nazwisko i imię 
członka OSP 

Adres 
zamieszkania człon-

ka OSP 

Nr rachunku 
bankowego 
członka OSP 

Czas udziału w godz. 
Stawka 

ekwiwalentu 
(zł) 

Należny 
ekwiwalent 
(czas udziału 

x stawka) 
Szkolenie 
ćwiczenie 

Działanie, 
akcja 

ratownicza 

       

       

       

       

RAZEM:  

 
Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2345 z późn. zm.), że wyżej wymienieni członkowie OSP posiadają prawo do bezpośredniego udziału 
w działaniach i akcjach ratowniczych o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2490) oraz że brali udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowni-
czych, szkoleniach i ćwiczeniach, zgodnie z wyżej przedstawionym wykazem. 

 
Podpis Naczelnika OSP 

 
 
 

……………………………………… 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bierunia z siedzibą 
w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Zbieranie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. 2021 r., poz. 2490). W celu dokonania przelewu należności na rachunek bankowy, dane jego posiadacza (imię i na-
zwisko, adres i nr rachunku bankowego) mogą być udostępnione bankom. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada 
prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania w celach innych, niż określone przepisami prawa (zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.77.2022

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
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