EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP
(po wprowadzeniu ustawy o OSP)
Zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów
i administracji oraz wnioski pokontrolne NIK
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która zmieniła zasady
wypłacania ekwiwalentu. Przedstawione zostaną zmiany w zasadach wypłacania ekwiwalentu na skutek
wprowadzenia nowej ustawy. Uczestnik uzyska profesjonalną wiedzę prawniczą na temat całościowych,
kompleksowych zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP wraz z umiejętnością jej
zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, najnowszym
orzecznictwem sądów i administracji, komentarzami do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych
Izb Obrachunkowych oraz wnioskami z raportu Najwyższej Izby Kontroli o finansowaniu ochotniczych straży
pożarnych.

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat ekwiwalentu dla strażaków OSP wraz z umiejętnością
zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są nowelizacją Ustawy o ochotniczych
strażach pożarnych, którą Prezydent podpisał 27 grudnia 2021 r.
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Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP.
Charakter prawny ekwiwalentu, ekwiwalent jako równoważnik.
Przesłanki wypłaty ekwiwalentu.
Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek.
Osoby uprawnione do ekwiwalentu.
Tryb wypłaty ekwiwalentu:
a) Uchwała rady gminy(moc wsteczna, obowiązek wydania itd.).
b) Zarządzenie wójta.
Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu:
a) Skargi do sądów administracyjnych.
b) Powództwa do sądów powszechnych.
c) Nadzór nad organami gminy.
Przedawnienie roszczeń z ekwiwalentu.
Odsetki od ekwiwalentu.
Podatek od ekwiwalentu.
Ekwiwalent a zasiłek chorobowy.
Ekwiwalent a urlop w pracy.
Ekwiwalent a działalność gospodarcza i działalność rolnicza.
Ekwiwalent a zasiłek dla bezrobotnych.
Ekwiwalent a wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Zrzeczenie się ekwiwalentu, (przelewy na konto, pełnomocnictwo do odbioru).
Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń.
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Ekwiwalent a przypadki szczególne (fałszywe alarmy, brak prawa do udziału w działaniach ratowniczych,
dojazd do remizy, gotowość bojowa).
Ekwiwalent za czynności OSP inne niż działania ratownicze i szkolenia (imprezy masowe, prace
porządkowe itd.).
Ekwiwalent za ćwiczenia i zawody.
Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP.
Ekwiwalent w ujęciu historycznym.
Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli.









pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
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MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:
Wzory dokumentów:







uchwała rady gminy w sprawie ekwiwalentu,
zarządzenie wójta w sprawie uchwały rady gminy w sprawie ekwiwalentu,
skierowanie członka OSP na szkolenie,
zestawienie orzecznictwa sądów w sprawie ekwiwalentu,
zestawienie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w sprawie ekwiwalentu,
zestawienie rozstrzygnięć Regionalnych Izb Obrachunkowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP (po wprowadzeniu ustawy o OSP) . Zasady
finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji oraz wnioski
pokontrolne NIK
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
6 kwietnia 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13:00

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24
szkolenia@okst.pl; renata.bak@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
TAK ☐ NIE ☐
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i
ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
do 1 kwietnia 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

