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                                                                  .......................................... 
     miejscowość, data 

 
............................. 
nazwisko i imię 

 
............................. 
adres    

 
............................. 
nazwa OSP 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
       ul. Głowackiego 5 
       39-300 Mielec 
 

Na podstawie art. 28 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej                       

(Dz.U.2020.961 t.j. z późn. zm.)  wnoszę o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu                                       

ratowniczym / szkoleniu*................................................................................................................................................... 

Dzień Miejsce Czas trwania  
Od …do….. 

Godzin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art.  19  ust.  1  pkt  1 b   ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( Bezpośredni udział w 
działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają 
aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 
ust. 1.) 

       
       .............................................................. 
        podpis wnoszącego podanie 
 

 Wiarygodność powyższych danych stwierdzam:  
 ............................................................................. 
  Naczelnik OSP lub dowódca sekcji biorącej udział w działaniu ratowniczym podpis 
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.......................................... 
                                                                                                                                                                                      miejscowość, data 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
      imię, nazwisko i adres członka OSP  
                  nr dow. osob 
        

OŚWIADCZENIE 
członka OSP w sprawie niepozostawania w stosunku pracy 

 
 Z uwagi na treść art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z 

późn. zm.) oświadczam, że nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę.  

 Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie po podjęciu takiego zatrudnienia do poinformowania o tym Urzędu Gminy. 

 
       …………………………………….. 
              podpis członka OSP 

 

OŚWIADCZENIE 
członka OSP w sprawie pozostawania w stosunku pracy 

 
 Z uwagi na treść art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z 

późn. zm.) oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w 

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

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

 
       …………………………………….. 
              podpis członka OSP 

 

OŚWIADCZENIE 
członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia 

 
 Z uwagi na treść art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z 

późn. zm.) oświadczam, że zachowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* za pracę w czasie 

nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę w dniu …………………………… r. 

 
       …………………………………….. 
              podpis członka OSP 

 
 

Proszę o przekazywanie mojego wynagrodzenia / ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach na rachunek 

bankowy nr: 

                          

 

prowadzony przez bank……………………………………………………………………….………………………….……... 

 
 
       ……………………………………………… 
         Podpis 
* niepotrzebne skreślić 

 


