
ZARZĄDZENIE Nr 33/08
Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 7 lipca 2008 r. 

w sprawie: wysokości i trybu wypłaty świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży   
         pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. tekst jednolity) zarządzam co następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami za 

1  (jedną)  godzinę  udziału  w  działaniu  ratowniczym  w  wysokości  1/175  przeciętnego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt.2 ustawy z dnia 17 
grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń  Społecznych 
( Dz.U.z 2004 r. Nr 39 poz. 353  z późn. zm.). Ekwiwalent będzie naliczany proporcjonalnie 
do czasu udziału danego strażaka w akcji. 

2. W zależności od wykonywanych działań ratowniczych wprowadzam następujące wielkości 
ekwiwalentu:

60 % - za udział w gaszeniu pożarów budynków i innych obiektów;

60 % - za udział w gaszeniu innych obiektów np. trawy, słomy, upraw oraz likwidacji 
miejscowych zagrożeń; 

30 % - za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (nie dotyczy szkoleń i 
kursów, na które strażacy są delegowani przez jednostki i Urząd Gminy, otrzymując na czas 
wyjazdu delegację). 

§ 2.
1. Ekwiwalent  o  którym  mowa  w  §  1  należy  się  strażakom  za  udział  w  działaniach 

ratowniczych  tylko  wtedy,  gdy  udział  i  czas  udziału  (data  i  godz.)  danej  jednostki 
ochotniczej  straży  pożarnej,  zostanie  pisemnie  potwierdzona  przez  Państwową  Straż 
Pożarną lub Komendanta OSP w Kruklankach.

2. Ekwiwalent wypłacany będzie na podstawie wniosku Komendanta OSP, złożonego Wójtowi 
Gminy Kruklanki, zawierającego następujące dane:  
    

a) określenie jednostki ochotniczej straży pożarnej biorącej udział w akcji ratowniczej; 
b)  datę oraz czas udziału jednostki w działaniu ratowniczym;
c) określenie miejsca i rodzaju zdarzenia; 
d) wykazu strażaków – członków ochotniczej straży pożarnej, którzy wzięli czynny udział 

w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym;
e) oświadczenie członków OSP o uczestniczeniu w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

pożarniczym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia).
§ 3.

Prowadzenie dokumentacji oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym zlecam referentowi 
d/s gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, BHP i p.poż.,  natomiast prowadzenie obsługi kasowej 
dla Referatu Finansów.

 § 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r.


