
UCHWAŁA NR XIII/083/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
5061)) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
13722)), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Białobrzegi, którzy 
wzięli udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę w wysokości: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym – 18 zł, 

2) za każda godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym – 9 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1518.



Uzasadnienie
Ostatnia zmiana ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Białobrzegi miała 
miejsce w 2011r. – stawki wynosiły 16 zł za udział w akcji ratowniczej i 7 zł za udział w szkoleniu pożarniczym. 
W ciągu 8 lat od ostatniej zmiany znacznie wzrosły wynagrodzenia oraz ceny. W związku z powyższym, żeby 
zrekompensować ochotnikom utratę wynagrodzenia za czas udziału w akcji ratowniczej proponuje się zwiększenie 
ekwiwalentu do wysokości 18 zł za udział w akcji ratowniczej i 9 zł za udziału w szkoleniu pożarniczym. (wzrost 
o 12,5 % i 28,6 %). Corocznie w różnych formach realizowane są również szkolenia członków OSP, które 
pociągają za sobą duże koszty. Strażacy - ochotnicy muszą być przeszkoleni, lecz stawka 18 zł za godzinę 
szkolenia byłaby zbyt wygórowana. Stąd niezbędne jest podtrzymanie zróżnicowania ekwiwalentu za udział 
w działaniach ratowniczych i za udział w szkoleniu pożarniczym. Roczne skutki finansowe szacuje się na ok. 2 000 
zł. 




