
URZĄD MIASTA I GMINY
w Serocku

05·140 Serock, Rynek 21
ret. ZZ 782 88 41, fax. 227826588

Zarządzenie nr 451B/2021

Burmistrza Miasta iGminy Serock

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy

Serock, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. OZ.U. z 2021 r. poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr
300IXXXV/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Miasto i Gmina Serock za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę Miasto i Gmina Serock, zarządza się, co następuje:

§ l

1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zwanej dalej OSP, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny zwany dalej "ekwiwalentem".

2, Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy, w wysokości ustalonej uchwałą Rady
Miejskiej w Serocku, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym.

§2

l. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym, jest wniosek członka OSP złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr l do uchwały Rady Miejskiej w
Serocku nr 300IXXXV 108 z dnia 22 grudnia 2008 r.

2. Dane zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 potwierdza naczelnik OSP. W
przypadku gdy w działaniach uczestniczy naczelnik OSP potwierdzenia dokonuje Prezes
OSP. Osoba sporządzająca wniosek odpowiada zajego właściwe wypełnienie.

3. Wnioski dotyczące ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym potwierdza i podpisuje
organizator szkolenia lub osoba przez niego upoważniona.

4. Do wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym, wnioskodawca
dołącza kopię zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie.



§ 5

§ 3

1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym wypłaca się członkom OSP,
którzy spełniają warunki określone wart. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (ukończyli 18 lat, a nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne
badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych, odbyli
odpowiednie szkolenie pożarnicze) i spełniają inne wymogi uprawniające do wzięcia
udziału w akcjach ratowniczych.

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu winien odzwierciedlać całkowity czas udziału członka
OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

3. Czas trwania działań ratowniczych liczy się od momentu powiadomienia członka OSP o
działaniu ratowniczym do momentu powrotu z akcji ratowniczej bez uwzględniania czasu
obsługi technicznej i konserwacji sprzętu pożarniczego po działaniach.

4. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP za czas nieobecności w pracy, za który
zachowali wynagrodzenia. Na powyższą okoliczność sporządza się oświadczenie (zał. nr l
do niniejszego zarządzenia).

5. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP za udział w szkoleniach organizowanych w
ramach struktur ZOSP RP i własnej jednostki.

§4

1. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym należy składać po
zakończonym szkoleniu, jednak nie później niż do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych należy składać w
okresach miesięcznych, najpóźniej do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

3. Wypłata ekwiwalentu dokonywana będzie w formie bezgotówkowej w terminie 14 dni od
daty wpływu wniosku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

Traci moc zarządzenie nr 151 /B/20 16 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26 września
2016 r.



Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 45/B/2021 z dnia 14.06.2021 r.

...................... , dnia r.

imię, nazwisko i adres członka OSP

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

OŚWIADCZENIE
członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia

Z uwagi na treść art. 28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) oświadczam, że za-
chowałem wynagrodzenie*/nie zachowałem wynagrodzenia* za pracę w
czasie nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną lub gminę w dniu r.

podpis członka OSP

* niepotrzebne skreślić
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