
Instrukcja postępowania 
dla członków ochotniczych straży pożarnych, 

ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych 

 

Do dnia 31 grudnia 2021 r., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  

w Chełmie nie prowadziła imiennej ewidencji udziału strażaków OSP w działaniach 

ratowniczych. 

1. Członek OSP zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków  

wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych. (Wzór oświadczenia dostępny  

na stronie www.strazchelm.pl  w zakładce OSP/Świadczenie ratownicze – wskazany 

wydruk dwustronny z klauzulą). 

Świadkiem nie może być:  

a) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do II stopnia, wnioskodawcy, 

b) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej, 

d) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub 

była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, 

który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach 

ratowniczych. Wykaz osób pełniących funkcje publiczne zawarto w art. 31 ustawy o OSP. 

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

lub burmistrza (wg siedziby OSP), w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.  

Dla celów weryfikacji oświadczeń wskazane jest okazanie dostępnych dokumentów 

(kopii, zdjęć, zapisów itp.) potwierdzających członkostwo w OSP i wyjazdy do działań 

ratowniczych we wskazanym okresie ( minimum 25 lat !! ). 

3. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia w Urzędzie Gminy/Miasta, członek OSP 

wypełnia wniosek (wzór wniosku dostępny na stronie www.strazchelm.pl w zakładce 

OSP/Świadczenie ratownicze), dołącza oryginały 3 potwierdzonych oświadczeń  

i składa je do Komendy Miejskiej PSP w Chełmie (osobiście, drogą pocztową, e-PUAP). 

4. Komendant Miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego 

wszczyna postępowanie administracyjne w tej sprawie, zawiadamiając wnioskodawcę. 

Podczas weryfikacji wniosku i oświadczeń możliwe jest wezwanie wnioskodawcy  

do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji. Po weryfikacji otrzymanego 

wniosku i oświadczeń świadków, Komendant Miejski PSP wydaje decyzję w sprawie 

przyznania świadczenia lub odmowy przyznania. 

5. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż  

w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Komendant Miejski PSP w Chełmie, 

przyznaje świadczenie ratownicze, w formie decyzji administracyjnej, którą doręcza 

wnioskodawcy. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Lubelskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP.  
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