
Zarządzenie Nr .k>.j,VA...

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia ...

w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z tytułu udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Celem realizacji postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 199lr. o ochronie 

przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 z późn.zm.) w zakresie 

dotyczącym wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z tytułu udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną Wójt Gminy Lichnowy ustala, co następuje:

§ 1.

Członek OSP, który uczestniczył wr działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny w 

wysokości określonej w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 z późn.zm.).

§ 2 .

1. Formalno-prawną podstawą wypłaty ekwiwalentu członkowi OSP jest jego 

przynależność do konkretnej jednostki OSP na terenie gminy Lichnowy 

zarejestrowanej w KRS.

2. Jednostka OSP winna na piśmie zgłosić na każdy rok kalendarzowy do Urzędu Gminy 

w Lichnowach listę członków upoważnionych do udziału w akcjach ratowniczych.

3. Upoważnieni do udziału w akcjach ratowniczych członkowie OSP powinni posiadać 

udokumentowane przeszkolenie podstawowe oraz badania lekarskie.



§ 3 .

1. Podstawa podjęcia przez określoną jednostkę OSP działania ratowniczego jest 

dyspozycja oficera dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca udziału 

jednostki OSP w działaniu ratowniczym na terenie gminy Lichnowy lub poza jej 

terenem.

2. Podstawą do uznania wypłaty za udział członka OSP w szkoleniu pożarniczym jest 

fakt organizacji w/w szkolenia przez Państwową Straż Pożarną oraz skierowanie 

konkretnego członka ( członków) OSP na w/w szkolenie przez PSP.

1. Podstawa wypłaty ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym jest 

imienna lista uczestników potwierdzona przez Komendanta lub oficera dyżurnego PSP. 

Wzór listy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członka OSP w szkoleniu 

pożarniczym jest imienna lista uczestników szkolenia potwierdzona przez Komendanta 

PSP każdego szczebla ( w zależności, która jednostka PSP jest organizatorem 

szkolenia).Wzór listy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Osoba pracująca zobowiązana jest ponadto przedłożyć w Urzędzie Gminy w 

Lichnowach zaświadczenie z zakładu pracy o nie pobieraniu wynagrodzenia za czas, w 

którym jako członek OSP uczestniczyła w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wypłata ekwiwalentu następować będzie w ciągu 14 dni po złożeniu stosownej listy 

wraz z ewentualnymi zaświadczeniami z zakładów pracy członków OSP w kasie Banku 

Spółdzielczego w Malborku O/Szymankowo lub na konta osobiste członków OSP.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007r.

§ 4 .

§ 5.

Waldemar Lamkowski


