
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia on-line: 
 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - NOWA USTAWA   
 

– ZMIANY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA OSP PRZEZ GMINY     
 

Termin szkolenia on-line:  
 

8 lutego 2022 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Cel szkolenia: 
 

Przedstawienie obowiązkowych działań gmin i OSP, wprowadzonych przez nową ustawę z 

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

weszła w życie 1 stycznia 2022 r.  

Ustawa zmienia zasady organizacji i finansowania OSP oraz prawa i obowiązki strażaków, a 

także wprowadza nowe przepisy w zakresie świadczeń na rzecz strażaków ratowników OSP.  
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ORGANIZACJA I ZADANIA OSP – WEDŁUG NOWEJ USTAWY O OCHOTNICZYCH 

STRAŻACH POŻARNYCH, OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1.01.2022 R.  
 

II. ZMIANY ZADAŃ GMIN W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA, FINANSOWANIA I 

WYPOSAŻENIA W MIENIE JEDNOSTEK OSP. 
 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA STRAŻAKÓW ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ STRAŻAKÓW 

RATOWNIKÓW OSP – ISTOTNE ZMIANY. 
 

IV. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ OSP.  
 

Adresaci szkolenia: 

1) wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) pracownicy urzędów gmin i miast – zajmujący się organizacją i finansowaniem ochotniczych 

straży pożarnych w gminie;  

3) komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej i komendanci gminni związku OSP oraz 

strażacy OSP.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ORGANIZACJA I ZADANIA OSP – WEDŁUG NOWEJ USTAWY O OCHOTNICZYCH 

STRAŻACH POŻARNYCH, OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1.01.2022 R.: 

1. Usuniecie przepisów dotyczących OSP z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Status prawny i wzmocnienie znaczenia ochotniczych straży pożarnych – według nowej 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

3. Istotne zwiększenie zadań OSP – określonych w nowej ustawie. 

4. Zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych (nowość !) drużyn pożarniczych. 

5. Zachowanie w mocy dotychczasowych statutów OSP. 

6. Udział wójtów, ich zastępców, sekretarzy i skarbników, kierowników w urzędzie gminy oraz 

radnych we władzach OSP. 

7. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia 

komunalnego. 

8. Rodzaje i zakres ewidencji majątku OSP – postepowanie z majątkiem w razie likwidacji OSP. 



 

 

9. Utworzenie odrębnej taryfy cen prądu dla OSP – na poziomie dla gospodarstw domowych. 

10. Obowiązek zarządu OSP prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu strażaków i 

przekazywania go komendantowi powiatowemu PSP i wójtowi gminy. 
 

II. ZMIANY ZADAŃ GMIN W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA, FINANSOWANIA I 

WYPOSAŻENIA W MIENIE JEDNOSTEK OSP:  

1. Zmiany i zwiększenie obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wobec OSP. 

2. Zadania gmin zapewniania OSP: obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu oraz 

wyposażenia, a także ponoszenia kosztów ich utrzymania. 

3. Ubezpieczanie przez gminy strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków oraz 

członków młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. 

4. Finasowanie badań lekarskich strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków – zasady 

przeprowadzania badań lekarskich.  

5. Zmienione zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w 

działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. 

6. Obowiązek rady gminy podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

w terminie do 30.06.2022 r. – przedstawienie wzoru uchwały.  

7. Zasady powoływania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej – spośród strażaków 

OSP lub pracowników urzędu gminy.  

8. Obowiązek gminy zawarcia umów ze wszystkimi OSP z jej terenu dotyczącej działań OSP 

i obowiązków gminy wobec OSP. 

9. Obowiązek zawarcia umowy z gminą sąsiednią w celu zabezpieczenia przed pożarami i 

klęskami żywiołowymi – w razie braku OSP na terenie danej gminy. 

10. Obowiązkowe elementy umowy – przedstawienie wzoru umowy. 

11. Obowiązek współpracy wójta z powiatowym (miejskim) komendantem PSP w prowadzeniu 

ewidencji sił i środków OSP do działań ratowniczych. 

12. Współpraca wójtów z komendantem powiatowym w zakresie rejestru świadczeń ratowniczych 

przyznanych strażakom. 

13. Obowiązek gminy do bezpłatnego prowadzenia ewidencji majątku, księgowości i rachunkowości 

OSP – na wniosek zarządu OSP.  
 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA STRAŻAKÓW ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ STRAŻAKÓW 

RATOWNIKÓW OSP – ISTOTNE ZMIANY 

1. Wymagania od strażaków OSP do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych. 

2. Wymagania do uzyskania statusu kandydata na strażaka.  

3. Obowiązkowy zakres szkoleń strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków 

ratowników OSP. 

4. Zasady kierowania i odbywania kursów uprawniających do prowadzenia pojazdów strażackich – 

umowa pomiędzy komendantem powiatowym a strażakiem. 

5. Rodzaje kursów nadające kwalifikacje do zawodu strażaka. 

6. Obowiązek pracodawcy zwolnienia od świadczenia pracy strażaka na czas działań i akcji 

ratowniczych oraz szkoleń lub ćwiczeń. 

7. Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP z tytułu wysługi lat – nowe 

świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. 

8. Warunki uprawniające do świadczenia ratowniczego oraz jego wysokość i zasady uzyskiwania. 

9. Zakres i organy przyznające świadczenia dodatkowe - strażakom którym przyznano 

świadczenie ratownicze. 



 

 

10. Zwiększenie przesłanek uprawniających strażaków OSP do otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego - wypłacanego przez gminy. 

11. Świadczenia przysługujące strażakowi ratownikowi OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub 

szkody w mieniu: 

a) jednorazowe odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu, 

b) renta z tytułu niezdolności do pracy, 

c) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. 

12. Świadczenia należne członkom rodziny zmarłego strażaka wskutek działań lub akcji 

ratowniczych oraz szkoleń lub ćwiczeń. 

13. Zasady przyznawania i organy wypłacające ww. świadczenia. 

14. Zasady pokrywania kosztów pogrzebu strażaka zmarłego na służbie.  

15. Rekompensata pieniężna za uszczerbek na zdrowiu strażaka wskutek wypadku – za czas 

niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. 

16. Status strażaka jako funkcjonariusza publicznego. 

17. Legitymacje i wyróżnienia przyznawane strażakom ratownikom OSP. 
 

IV. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ OSP: 

1. Organy mające prawo przyznawać dodatkowe środki finansowe jednostkom OSP. 

2. Zasady uzyskiwania dotacji przez OSP od Komendanta Głównego PSP – obowiązek zawarcia 

umowy z OSP. 

3. Zasady uzyskiwania dotacji od innych niż gmina jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Zasady organizowania imprez przez OSP i uzyskiwania zezwoleń na nie od wójtów gmin. 

5. Odpłatne wykorzystywanie nieruchomości, środków transportu, urządzeń i sprzętu do innych 

celów niż statutowe.  
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU 

SZKOLENIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, 

wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki 

Uczestnika szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie szkolonego tematu; 

4) przykładowe wzory uchwał i umów oraz innych dokumentów niezbędnych w praktyce -  

- w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek 

Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w 

Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla 

pracowników samorządowych z zakresu, m.in. finansów samorządowych, pożytku publicznego, 

dotacji oświatowych i celowych.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów 

i dotacji oświatowych dla prywatnej oświaty. 



 

 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 

 

Cena:  

320 zł od jednej osoby (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 

 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.wiedzasamorzadu.pl 

 

UWAGA !!!  

1) ZWRACAMY SIĘ PROŚBĄ O PRZEKAZANIE INORMACJI O SZKOLENIU KOMENDANTOM 

I STRAŻAKOM OSP; 

2) ilość miejsc ograniczona;  

3) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe 

anulacje zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

4) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

