
                            Zarządzenie  199/2022 

                                        Wójta Gminy Rudziniec 

                                 z dnia  30 czerwca 2022 r.  

w sprawie:  zasad   wypłacania    ekwiwalentu  pieniężnego  dla strażaków ratowników  

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy  uczestniczyli w  działaniu 

ratowniczym,   akcji   ratowniczej,   szkoleniu lub    ćwiczeniu. 

 

   Na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późniejszymi zmianami) 

w związku z art. 15 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 2490)  

 

Wójt Gminy Rudziniec 

zarządza, co następuje: 

 

                                                                    § 1 

1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  ochotniczych 

straży pożarnych Gminy Rudziniec jest stosowna uchwała Rady Gminy Rudziniec 

określająca wysokość ekwiwalentu. 

2. Ekwiwalent dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy 

Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu  wypłacany jest na indywidualny wniosek strażaka ratownika   ochotniczej 

straży pożarnej złożony w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Rudziniec, zwanym  dalej 

wnioskiem. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1  do niniejszego  zarządzenia. 

3. Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki ochotniczej straży  pożarnej, imię i 

nazwisko oraz adres zamieszkania strażaka ratownika, informacje dotyczące działania 

ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia,  w którym strażak ratownik 

ochotniczej straży pożarnej brał udział oraz czas udziału w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub  ćwiczeniu. 

4. Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdza własnoręcznym podpisem 

naczelnik danej jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz Komendant Gminny 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudzińcu. 

5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie Państwowej Straży Pożarnej udziału 

jednostki ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej, a w 

przypadku szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub protokół udziału w 

ćwiczeniu. Wzór  potwierdzenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 i pkt 5 – ekwiwalent 

pieniężny nie będzie wypłacony. 

 

                                                                   § 2 

1. Inspektor ds. działalności gospodarczej i administracji, za pośrednictwem Biura 

Podawczego przyjmuje wniosek i sprawdza pod względem merytorycznym. 



2. Po sprawdzeniu sporządza wykaz strażaków ratowników uprawnionych do otrzymania 

ekwiwalentu i przekazuje go do Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 

Urzędu Gminy Rudziniec celem wypłaty. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Wypłata ekwiwalentu nastąpi w kasie banku prowadzącego kasową obsługę Urzędu 

Gminy Rudziniec lub na wskazane we wniosku przez strażaka ratownika  ochotniczej 

straży pożarnej konto bankowe. 

 

                                                                      § 3  

1. Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej w celu otrzymania należnego 

ekwiwalentu zobowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w § 1 niniejszego 

zarządzenia w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po pierwszym, drugim i 

trzecim kwartale  podlegającemu rozliczeniu. Natomiast ekwiwalent za miesiące 

październik i listopad będzie wypłacany po złożeniu wniosku do 10 dnia grudnia, a 

ekwiwalent za miesiąc grudzień  po złożeniu wniosku w terminie do 10 dnia stycznia  

roku następnego. 

2. Należny strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Rudziniec 

ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie w terminie do 25  dnia w miesiącu złożenia 

wniosku. W okresie objętym rozliczeniem, czas uczestnictwa danego strażaka 

ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub  ćwiczeniu  podlega sumowaniu i jest naliczany za każdą rozpoczętą 

godzinę. 

 

                                                     § 4 

 

1. Na podstawie wykazu strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych 

uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu (przekazanego przez Inspektora ds. 

działalności gospodarczej i administracji) Kierownik Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego oblicza kwotę ekwiwalentu należnego strażakom ratownikom. 

2. Dokumentem księgowym, stanowiącym podstawę wypłaty środków pieniężnych z 

tytułu należnego strażakom ratownikom ekwiwalentu jest lista wypłat/płac. 

3. Na liście wypłat/płac Kierownik  Referatu Organizacyjno-Administracyjnego określa 

m.in.: 

- jakiego rodzaju należności wypłata dotyczy, 

- okres za jaki następuje wypłata, 

- osoby, którym zostaje wypłacona należność, 

- należną do wypłaty kwotę. 

Ponadto w odpowiedniej kolumnie na liście płac wyszczególnia się: 

- kwoty, które zostaną przekazane na rachunek bankowy odbiorcy, 

- wartość środków pieniężnych, które zostaną wypłacone w kasie banku prowadzącego   

Kasową obsługę Urzędu Gminy Rudziniec. 

4. Stosownie do uregulowań zawartych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w 

Urzędzie Gminy Rudziniec, tj.  Instrukcji obiegu  i kontroli dokumentów księgowych, 

upoważnione osoby dokonują sprawdzenia dowodu księgowego (listy wypłat/płac) pod 

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

5. Po zatwierdzeniu do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, bezgotówkowe 

przekazanie środków pieniężnych dokonywane jest w użytkowanym w Urzędzie Gminy 

Rudziniec systemie bankowości elektronicznej, a gotówkowe w kasie banku 

prowadzącego kasową obsługę Urzędu Gminy Rudziniec. 

                                                         § 5     

 



Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. działalności gospodarczej i 

administracji, Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnego oraz 

Skarbnikowi Gminy. 

 

                                                           § 6 

Zarządzenie podlega przekazaniu jednostkom ochotniczych straży pożarnych Gminy 

Rudziniec. 

 

                                                           § 7 

          Traci moc zarządzenie nr 303/2019  Wójta Gminy Rudziniec z   dnia   14 października        
          2019 roku   w   sprawie  zasad   wypłacania  ekwiwalentu  pieniężnego  dla   członków         
          Ochotniczych  straży  pożarnych  Gminy Rudziniec, którzy   uczestniczyli  w  działaniu       
          ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym   organizowanym  przez   Państwową  Straż  
          Pożarną lub Gminę oraz zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 1 marca   
          2022 roku w sprawie:  zasad   wypłacania    ekwiwalentu  pieniężnego  dla   strażaków     
          ratowników  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy  uczestniczyli  w   
          działaniach  ratowniczych,   akcjach    ratowniczych,    szkoleniach      pożarniczych   i      
          ćwiczeniach    organizowanych  przez   Państwową   Straż  Pożarną, Gminę    i   inne  
          uprawnione podmioty. 

  

 

 

                                                          § 8     

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

     

                                                 

 

 

                                                                                                Wójt     Gminy  

                                                                                         mgr Krzysztof Obrzut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 

                                                                                                                                      do zarządzenia   nr 199/2022  

                                                                                                                                            Wójta  Gminy Rudziniec                                

                                                                                                                                  z dnia   30 czerwca  2022 r. 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                       ………………, dnia ………………… 

 

WNIOSEK 

     o wypłatę  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniu  ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu 

     

 
1. Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz.U. z 2021 

r.  poz.2490) informuję, że jako strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej  brałem udział w: 

a) działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w dniu …………………………………………………. 

………………..………………………………………………………………………………………………....................

..............................…………………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………................... o numerze ewidencyjnym 

zdarzenia……………..……………………………………………………………………………………….…………… 

……….................................................................................... ..............................................................................................

............................................................................................................................................................według załączonego 

potwierdzenia Państwowej Straży Pożarnej; 

 

b) szkoleniu lub ćwiczeniu w dniu…………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………….według załączonego 

zaświadczenia. 

 

2. W związku z uczestnictwem w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej/szkoleniu/ćwiczeniu * zwracam się o 

wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 2490) 

 

Nazwa jednostki  

ochotniczej  

straży pożarnej 

 

 

Imię  

i nazwisko wnioskodawcy, 

adres zamieszkania 

 

Czas udziału  wnioskodawcy  

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej , 

 szkoleniu lub ćwiczeniu 

(od-do/ilość godzin) 

 

 

 

  

3. Proszę o wypłatę ekwiwalentu w kasie banku prowadzącego kasową obsługę Urzędu /na rachunek bankowy*  

      nr rachunku bankowego: 

......................................................................................................................................................................... 

 

                       ......................................................... 

                                              (Podpis wnioskodawcy) 

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………. i Komendant Gminny ZOSP RP w Rudzińcu 

potwierdzają prawdziwość danych zawartych w punktach 1-2 niniejszego wniosku. 

 

 

 

.............................................................                                                           ................................................................. 

podpis Naczelnika, pieczęć jednostki                                                         podpis, pieczęć Komendanta Gminnego 

*niepotrzebne skreślić 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze                                                

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby:  

ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl; 

2) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 

 e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon: 32 4000 723; lub pisemnie na adres naszej siedziby (wskazany w pkt 

1); 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty należnego ekwiwalentu za udział w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w związku z  art. 15 ust. 1 i 2 ustawy 

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

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym 

przez okres związany z instrukcją kancelaryjną; 

7) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 i przetwarzanie nie 

jest niezbędne w zakresach wyszczególnionych w art. 17 ust. 3 w/w rozporządzenia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych; 

8) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku, gdy niepodania swoich 

danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami prawa.   

10) decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowanie  

w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

………………………………………………… 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 

                                                                                                                                      do zarządzenia   nr 199/2022  

                                                                                                                                            Wójta  Gminy Rudziniec                                

                                                                                                                                  z dnia   30 czerwca  2022 r. 
 

 

                                                              

                                                                                                                                 …………………………………………… 

                                                                                                                                              (nr ewidencyjny  zdarzenia) 

                                                                                                                                                                   

 

…………………………………………. 

(Komenda Państwowej Straży Pożarnej) 

 

 

 

 

 

                                                              P O T W I E R D Z E N I E 

 

                                         Udziału w zdarzeniu w dniu …………………………….. 

 

                                         …………………………………………………………….. 

                                                            (adres miejsca zdarzenia) 

 

 

 

 

Lp.   Jednostka  Osoby uczestniczące Czas udziału  jednostki  Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                               

                                                                                                                                      

                                                                                    ………..………………………………………….. 

                                                                                                        ( Upoważniony przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej) 

                                                 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 3 

                                                                                                                                                           do zarządzenia  nr 199/2022  

                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Rudziniec 

                                                                                                                                                        z dnia  30 czerwca 2022 r.  

 

                                                                                                                                                                                      ……………………………, dnia …………..       

                                                                                                   WYKAZ  NR ……………….. 

                                                   członków ochotniczych straży pożarnych uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu 

                                                                                            za miesiąc ………………….20…… r.                                                                                                                             

    

Lp. Imię i nazwisko Adres 

zamieszkania 

Nazwa 

jednostki OSP 

Podstawa (wniosek) Czas udziału w działaniu 

ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu 

Sposób wypłaty ekwiwalentu (kasa banku 

prowadzącego kasową obsługę Urzędu 

Gminy, Nr rachunku bankowego) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                               ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                Podpis Inspektora ds. działalności gospodarczej i administracji 


