
……………………………………………………, dn.....................................r. 
miejscowość data 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany/a:   

Imię (imiona) i nazwisko 
 

Seria i numer dowodu osobistego   
oświadczam, że pan/pani*:   

Imię (imiona) i nazwisko 

 
Seria i numer dowodu osobistego lub nr PESEL   

czynnie uczestniczył/a w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w Ochotniczej 
Straży Pożarnej   

Siedziba jednostki 
 

W latach   
w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490).  
Oświadczam, że jako świadek**: 
nie jestem:  

1) małżonkiem, rodzeństwem, wstępnym, zstępnym lub powinowatym do drugiego 
stopnia wnioskodawcy;  

2) osobą związaną z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli; 
3) osobą pozostającą wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;  
4) osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
pełniłem/am funkcje publiczne w gminie lub byłem/am zatrudniony/a w urzędzie obsługującym organ 

administracji samorządowej, w okresie potwierdzającym bezpośredni udział w/w osoby w działaniach 

ratowniczych lub akcjach ratowniczych - ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(nazwa urzędu/jednostki, lata sprawowanej funkcji)  

*-niepotrzebne spkreslić 
**-właściwe zakreślić 

 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 ……………………………………………………………… 
 czytelny podpis 
  

Potwierdzenie wójta (burmistrza, prezydenta Zatwierdzenie komendanta 

miasta) powiatowego/miejskiego PSP  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
data, podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
data, podpis  

Z komentarzem [M1]: W tym polu wpisujemy dane osoby 
POTWIERDZAJĄCEJ udział danego strażaka w działaniach 
ratowniczych 

Z komentarzem [M2]: W tym polu wpisujemy dane osoby 
której udział jest poświadczany oraz numer dowodu 
osobistego lub PESEL. Bez znaczenia który wybierzemy.  

Z komentarzem [M3]: W TYM POLU WPISUJEMY LATA 
UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH DANEGO 
STRAŻAKA ALE TYLKO TE KTÓRE ZAWIERAJĄ SIĘ W LATACH 
PEŁENIENIA FUNKCJI PUBLICZNEJ przez jednego ze 
świadków.  
 
Dla oświadczenia dwóch pozostałych osób wpisujemy 
faktyczny czas lat wyjazdowych, które wskazuje 
wnioskodawca.   
 
WAŻNE!  
Jeśli strażak twierdzi, że wyjeżdżał w latach 1960-2009 to 
należy dostarczyć oświadczenia osoby publicznej oraz 
świadków NA CAŁY OKRES. Wymóg stanowi minimum try 
oświadczenia (2 świadków zwykłych + 1 osoba publiczna), 
jednakże oświadczeń może być np. 10 szt. Nie ma Górnej 
granicy.  
 

Z komentarzem [M4]: To pole wypełnia tylko osoba 
pełniąca funkcje publiczne i dotyczy to tylko osób 
publicznych. Nie wpisujemy i nie zaznaczamy np. prezes OSP, 
Naczelnik OSP. Nie są to osoby publiczne. Takie osoby mogą 
poświadczyć udział jako „zwykły” świadek, bez wpisywania 
funkcji pełnionych w OSP.  
 
Wpisujemy również nazwę urzędu lub pełnioną funkcję oraz 
KONIECZNIE LATA w których tę funkcję się pełniło.  
Przykład : Burmistrz Miasta i Gminy w latach 2001-2009 ; 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w latach 2000-2019 ; 
sołtys w latach 2007-2008 

Z komentarzem [M5]: Przypominamy wnioskodawcom i 
świadkom o odpowiedzialności za złożony podpis i 
poświadczone dane.  

Z komentarzem [M6]: Data i pieczątka 
prezydenta/burmistrza/wojta. Nie jest konieczne 
przystawianie pieczątki nagłówkowej urzędu.  


