
Zarz^dzenie Nr 193/2014 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 05 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziatu w akcjach ratowniczych i szkoleniach 
pozarniczych oraz sposob ich roziiczenia i wyptaty el<wiwalentu pieni^znego dia cz{onl(6w 
ochotniczych strazy pozarnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pozn. zm.) oraz uchwaty Nr 
XXXVII/08 Rady Gminy Pacanow z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokosci 
ekwiwalentu dia cztonkow ochotniczych strazy pozarnych z terenu gminy Pacanow za uczestnictwo 
dziataniach ratowniczych lub szkoleniach pozarniczych organizowanych przez Paristwowq Straz 
Pozarnq lub gminQ zarzqdzam CO nastQpuje: 

§ 1 

Ustala siq Regulamin organizacyjny udziatu w akcjach ratowniczych i szkoleniach pozarniczych oraz 
sposob ich rozliczania i wyptaty ekwiwalentu pieni^znego dia cztonkow ochotniczych strazy 
pozarnych Gminy Pacanow stanowi^cy zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

'>;;••• . § 2 . ^ •,; 

Wykonanie niniejszego zarz^dzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych i OC UrzQdu Gminy 
Pacanow , 

§ 3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 



Zatqcznik 
do Zarzgdzenia Nr 193/2014 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 05 grudnia 2014 r. 

REGULAMIN 
ORGANIZACYJNY UDZIAtU W AKGACH RATOWNICZYCH 

I SZKOLENIACH POZARNICZYCH ORAZ SPOSOB ICH ROZLICZANIA 
I WYPtATY EKWIWALENTU PIENI^ZNEGO DLA CZtONKOW 
OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH GMINY PACANOW 

I. DEFINIQE POJ^C. 

1. Dzlalanie ratownlcze - to kazda czynnosc podj^ta w celu ociirony zycia, zdrowia, mienia 
lub srodowiska naturalnego polegajgca na likwidacji przyczyn i usuwaniu skutkow nagtych 
zdarzen takich jak: pozary, kl^ski zywiotowe, wypadki oraz innych miejscowych zagrozeri 
wynikajqcycli z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, nieb^dqcycii pozarem 
ani kl^skg zywiotowq, a stanowiqcych zagrozenie dia zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska. 
Do dziatan ratowniczycti zaiiczq si^ rowniez wyjazdy do zabezpieczenia. 

2. Szkolenie pozarnicze - to proces ci^gtego i systematycznego podnoszenia poziomu 
wyszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie realizacji dziatan ratowniczycti jak 
rowniez podnoszenia wiedzy ogolnej oraz sprawnosci fizycznej cztonkow Ochotniczycti 
Strazy Pozarnycti. Jest realizowane poprzez: 
a) udziat w zorganizowanycti kursach przez Panstwowq Straz Pozarnq lub gminq; 
b) udziat w cwiczeniach sportowo-pozarniczych; 
c) udziat w cwiczeniach organizowanych przez Patistwowq Straz Pozarnq lub 

Komendanta Gminnego ZOSP RP w Pacanow, podczas ktorych trenowane sq rozne " 
warianty dziatan ratowniczych np.: gaszenie pozaru, pomoc poszkodowanym w wypadku 
drogowym, ewakuacja z zagrozonego budynku itp. 

II. UCZESTNICY DZIAtAN RATOWNICZYCH I SZKOLEN. 

1. W dziataniu ratowniczym mogg brae udziat cztonkowie OSP ktorzy: 
a) ukonczyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat; 
b) posiadajg aktualne badania lekarskie dopuszczajqce do udziatu w dziataniach 

ratowniczych; 
c) odbyli szkolenie pozarnicze, o ktorym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy; 
d) ubezpieczeni sq od nast^pstw nieszczQsliwych wypadkow w instytucji ubezpieczeniowej imienne 

lub zbiorowe. 

2. Cztonkowie OSP, ktorzy biorq udziat w dziataniach ratowniczych, szkoleniach pozarniczych muszq 
bezwzgl^dnie przestrzegac przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy. 

3. Nie mogq brae udziatu w dziataniach ratowniczych, szkoleniach pozarniczych strazacy, ktorzy sq 
pod wptywem alkoholu lub innych srodkow odurzajqcych. 

4. Obowiqzek nadzoru w tym zakresie spoczywa na dowodcy zast^pu lub na kierowey pojazdu 
jadgcego do akcji ratowniczej. 



5. W dziataniach ratowniczych mogq brae udziat zastQpy pozarnicze z poszczegolnych OSP. 

6. Ilosc osob zastQpu nie moze bye wiQl<sza niz ilosc miejsc w pojezdzie pozarniczym, zgodnie z 
zapisem w dowodzie rejestracyjnym, I<t6rym zast^p udat si^ do dziatan ratowniczych. 

7. Wyjqtek zwi^kszenia iiczby druhow ponad obsad^ pojazdu pozarniczego, stanowi dojazd 
do miejsca akcji znajdujqcego s\q wytgeznie na terenie gminy Pacanow, strazaka innym 
srodkiem transportu, ktorego obecnosc na terenie dziatan byta niezb^dna w odczuciu 
kierujqeego dziataniem ratowniczym i potwierdzona zostata przez Naczelnika danej OSP. 

III. EWIDENOA DZIAtAIVI RATOWNICZYCH, SZKOLEN. 

1. Kazde dziatanie ratownieze, szkolenie pozarnicze musi bye ewidencjonowane w jednostee 
Ochotniczej Strazy Pozarnej. EwideneJQ prowadzg: 

a) kierowca-konserwator pojazdu pozarniczego, ktory dokonuje odpowiedniego zapisu w karcie 
drogowej oraz karcie pracy sprz^tu siinikowego w zakresie doktadnej godziny wyjazdu i przyjazdu z 
akcji ratowniczej; 

b) Naezelnik OSP, ktory prowadzi rejestr dziatan ratowniczych w oparciu o Ksiqzk? Naczelnika 
Ochotniczej Strazy Pozarnej. 

2. Dowodca zast^pu kazdorazowo zgtasza wyjazd zast^pu do dziatan i jego powrot do remizy do 
Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Busku Zdroju. 

3. Wyjazd do zdarzenia podczas ktorego stanowisko kierowania zawrocito zastQp do bazy 
lub Stan gotowosci w jednostee zaiieza si^ tak samo jak dziatanie ratownieze. 

4. Alarmy fatszywe nie kwalifikujq si? do wyptaty ekwiwalentu. 

5. Kazdy zapis ewidencyjny dziatania ratowniczego, szkolenia powinien odzwierciedlac rzeczywisty 
czas udziatu cztonkow OSP w akcji lub w szkoleniu. 

6. Czas udziatu w dziataniach ratowniczych, szkoleniach okresia si^ w sposob nast^pujgey: 
a) w dziataniach ratowniczych: 

- rozpoczQcie - jest to godzina wyjazdu do akcji z jednostki macierzystej; 
- zakoriczenie - jest to godzina powrotu z akcji i doprowadzenie samochodu bojowego do 
petnej gotowosci bojowej, 

b) w szkoleniach pozarniczych: 
- rozpoczQcie - jest to godzina rozpoczQcia szkolenia, cwiczen sportowo-pozarniczych, 
cwiczenia; 
- zakoriczenie - jest to godzina zakoriczenia szkolenia, cwiczen sportowo-pozarniczych, 

cwiczenia. 

7. W okresie rozliczeniowym czas udziatu w dziataniach ratowniczych, szkoleniach pozarniczych 
poszczegolnych strazakow sumuje s\q. 



IV. S P 0 S 6 B ROZLICZANIA UDZIAtU W AKOACH RATOWNICZYCH, SZKOLENIACH. 

1. Za udziat w dziataniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez 
Panstwowq Straz Pozarnq lub gmin^ Pacanow cztonkowie OSP otrzymujg ekwiwalent 
pieniQzny. 

2. Ekwiwalent pieni^zny nie nalezy si^ cztonkowi OSP, ktory uczestniczqc w dziataniach 
ratowniczych nie spetnia wymogow zawartych w rozdziale II pkt. 1-3. 

3. Cztonkowie OSP, ktorzy pozostajq w stosunku pracy, a uczestniczyli w akcji ratowniczej 
lub szkoleniu pozarniczym w godzinach pracy aby otrzymac ekwiwalent muszq ztozyc oswiadczenie o 
zachowaniu wynagrodzenia za udziat w akcji ratowniczej. 

4. Podstawq wyptaty ekwiwalentu pieni^znego za udziat w dziataniu ratowniczym, szkoleniu 
jest ztozenie przez Naczelnika OSP do Inspektora ds. obronnych i OC Urz^du 
Gminy w Pacanowie wniosku w formie Potwierdzenia udziatu w zdarzeniu potwierdzonego przez 
Stanowisko Kierowania KP PSP w Busku Zdroju lub zaswiadczenia z odbytego szkolenia podpisanego 
przez prowadzgcego szkolenie, oraz oswiadczenie o zachowaniu lub nie zachowaniu wynagrodzenia 
potwierdzonego przez kierujqcego dziataniem ratowniczym lub Naczelnika jednostki OSP 
Niniejsze zatqczniki nalezy ztozyc w terminie: do konca nast^pnego miesiqca po uptywie kazdego 
kwartatu. 

5. Inspektor ds. obronnych i OC Urz^du Gminy w Pacanowie zbiera ztozone wnioski, weryfikuje je, 
prowadzi ich ewidencjQ i na jej podstawie sporzqdza Wstq wyptat ekwiwalentu osob uprawnionych do 
otrzymania wyptaty podbijajqc swojg pieczqtkg i sktadajgc wtasnor^czny podpis. Powyzszy wykaz 
przekazuje niezwtocznie do Skarbnika Gminy celem podpisania. 

6. Wojt Gminy zatwierdza sporzqdzonq przez Inspektora ds. obronnych i OC Urz^du Gminy w 
Pacanowie list^ wyptat dia osob uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu. W przypadku 
wystqpienia wqtpliwosci co do przedtozonej listy Wojt Gminy moze wezwac Naczelnika do ztozenia 
wyjasnien. 

7. Po zatwierdzeniu listy osob uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu Referat Finansowy 
Urz^du Gminy wyptaca upowaznionym strazakom z danej OSP naleznosc na konto danej jednostki. 


