
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom 
ratownikom OSP za udział w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP 

z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

§ 2. 

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach wypłacany jest z budżetu gminy, a jego wysokość jest ustalana 

przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie i zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490). 

§ 3. 

1. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub akcjach 

ratowniczych jest złożenie w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki poprawnie wypełnionego 

wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach jest złożenie 

w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki poprawnie wypełnionego wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach należy złożyć do końca miesiąca 

następującego po kwartale, za który składany jest wniosek. 

4. Dopuszcza się składanie wniosków za kilka kwartałów łącznie, jednak nie więcej niż za 

cztery kolejne kwartały w danym roku. 
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5. Udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

musi zostać potwierdzony przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej lub inny organ 

organizujący lub kierujący udziałem w działaniach, akcjach, szkoleniach, ćwiczeniach. 

6. Wnioski, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 zastosowanie mają do wypłaty ekwiwalentu za 

udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

§ 4. 

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach wypłacany jest w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki 

lub na konto bankowe strażaka ratownika OSP wskazane we wniosku. 

§ 5. 

Odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów mniejszego zarządzenia oraz zapoznama 

wszystkich strażaków ratowników OSP z jego treścią jest Naczelnik OSP. 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 7. 

Traci moc Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2013 r. 

w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych 

straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr l do Zarządzenia nr 23/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2022 r. 
Mińsk Mazowiecki, dnia 

Wniosek 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych 

Na podstawie art. 15 ust. I ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) 

Ochotnicza Straż Pożarna w przedkłada wykaz strażaków OSP, którzy zwracają się o wypłatę 

ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych w okresie od . 

do . 

y, az s raza ow ioracvc U Zia W zia amac ra owmczvc 1 a cjac ra owmczvc 
Godzina Godzina Określenie zdarzenia Imię i nazwisko 

Lp. Data zgłoszenia zgłoszenia (działania lub akcji ratowniczej) oraz imię ojca biorącego udział działaniach Potwierdzenie udziału 
wviazdu powrotu lub akcjach ratowniczych 

W k t · k' OSP b' h dział działani h t h. k . h t h 



Podpis Prezesa lub Naczelnika 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2022 r. 
Mińsk Mazowiecki, dnia 

Wniosek 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach szkoleniach lub ćwiczeniach 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) 

Ochotnicza Straż Pożarna w przedkłada wykaz strażaków OSP, którzy zwracają się o wypłatę 

ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach w okresie od do . 

'V az s raza ow iorącyc U Zia WSZ o emac u cwtczernac 
Data rozpoczęcia Czas trwania Określenie szkolenia Imię i nazwisko 

Lp. i zakończenia szkolenia szkolenia lub lub ćwiczenia oraz imię ojca biorącego udział Potwierdzenie udziału 
lub ćwiczenia ćwiczenia w szkoleniu lub ścieczeniu 

W k t . k, OSP b. h d . ł koleniach lub ćwi . h 



Podpis Prezesa lub Naczelnika 


