
UCHWAŁA NR 540/XLVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Serock uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2022 r. 
poz.559 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta 
i Gminy Serock w wysokości : 

1. Za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych od zgłoszenia 
wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej – 20,00 zł brutto (słownie dwadzieścia złotych brutto). 

2. Za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Miasto i Gminę Serock lub ćwiczeń – 10,00 zł brutto (słownie dziesięć złotych brutto). 

3. Za każdą godzinę uczestnictwa w podstawowym szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną – 5,00 zł brutto (słownie pięć złotych brutto). 

§ 2. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest 
potwierdzenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie uczestnictwa w działaniu 
ratowniczym . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 495/XLIV Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.12.2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 
Serock. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), zwaną dalej ustawą o OSP, na radę gminy (art. 15 ust. 2 ustawy 
o OSP) nałożony został obowiązek podjęcia uchwały określającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego, 
naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. 
Zgodnie z art. 48 ustawy o OSP, uchwały, o których mowa w art. 15 ust. 2 podejmuje się po raz pierwszy w 
terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Ustawa, o której mowa narzuca obowiązek naliczania ekwiwalentu za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany 
z budżetu właściwej gminy. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w czwartym kwartale 2021 r. - wyniosło ono 5.995,09 zł. 
W związku z powyższym wysokość ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z jednostki ochotniczej straży pożarnej nie może przekraczać kwoty 34,26 zł. Do tej pory wysokość 
ekwiwalentu była ustalona na podstawie uchwały nr 495/XLIV Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.12.2021 r. 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych 
w gminie Miasto i Gmina Serock na poziomie: 

-20 zł brutto za godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym, 

-10 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Serock, 

-5 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w podstawowym szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Serock. 

Powyższa uchwała podjęta została na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869). Artykuł ten został uchylony w momencie wejścia w życie ustawy 
o OSP. 

Sprawą oczywistą jest, że członkowie ochotniczych straży pożarnych wykonują swoje obowiązki społecznie, 
dla idei i nie oczekują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jednakże to zadaniem lokalnej społeczności jest 
uhonorowanie członków OSP i ich ciężkiej pracy poprzez ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych na poziomie zbliżonym do stawek godnych i mieszczących się w granicach 
prawa. 

Mając na uwadze, że przyjęcie przedmiotowej uchwały ma normatywne uzasadnienie w przywołanych 
przepisach, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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