
Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się  

o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku  

o ochotniczych strażach pożarnych 

 

 

1. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną*, członek OSP zobowiązany 

jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków (spełniających wymogi art. 50 ust 4 i 5) 

wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych (przykładowy wzór oświadczenia – 

załącznik do instrukcji). 

2. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.  

3. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych 

oświadczeń do wniosku (załącznik do rozporządzenia MSWIA z dnia ….) składanego do 

właściwego komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.  

4. Komendant powiatowy/miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia 

ratowniczego jednocześnie zatwierdza załączone oświadczenia świadków (art. 50 ust. 6).  

5. Organ przyznający (właściwy komendant powiatowy/miejski PSP) przyznaje świadczenie 

ratownicze od miesiąca złożenia wniosku. 

 6. Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od 

miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie 

niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.  

 

 

* - do wniosku nie dołącza się załączników w postaci pisemnych oświadczeń 3 świadków,  

w przypadku gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział 

wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  

o ochotniczych strażach pożarnych). 

 

W przypadku dyspozycji wnioskodawcy o przekazywaniu świadczenia ratowniczego na 

rachunek bankowy (pkt. B.4. Wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego)  

zaleca się aby członek OSP składający wniosek posiadał przy sobie dokument zawierający 

aktualny numer konta bankowego wraz z nazwą banku. 

 

KP PSP w Tomaszowie Lubelski informuje, że: 

 

- od 01.01.2019 r. do chwili obecnej Komenda prowadzi ewidencję personalną członków OSP 

biorących udział w zdarzeniach; 

 

- od 01.01.2012 r. do 31.12.2018 r. Komenda prowadziła ewidencję jednostek OSP biorących 

udział w zdarzeniach (brak ewidencji personalnej członków OSP);  

 


