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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Wsi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla strażaków ratowników 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w następujących wysokościach: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę  udziału w działaniu ratowniczym, w rozumieniu 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej - 25 zł brutto (słownie: 
dwadzieścia pięć złotych); 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji ratowniczej, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej – 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych); 

3) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty – 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych); 

4) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w ćwiczeniu organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty -  10 zł brutto (słownie: dziesięć zł). 

§ 2.  

Wysokość ekwiwalentów, o których mowa w § 1 ma zastosowanie do ekwiwalentów należnych od 
dnia 1 stycznia 2022 r. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr XXIX/363/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Wsi. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Uchylenie obowiązującej Uchwały Nr XXIX/363/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 
2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi jest konieczne w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku 
ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

Nowa ustawa rozszerzyła katalog działań uprawniających do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego  
o udział Strażaka ratownika OSP w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Ponadto zgodnie 
z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych do kompetencji właściwej rady gminy 
należy ustalenie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, w drodze uchwały wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników OSP. Nowe uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku zgodnie z art. 48 cyt. 
ustawy. 

Ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. 

Obecnie zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021r. 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021r. wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 32,32 zł brutto. 

Dotychczasowy ekwiwalent pieniężny wypłacany był na podstawie Uchwały Nr XXIX/363/2017 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r., a jego wysokość kształtowała się następująco: 

1. za każdą rozpoczętą godzinę  udziału w działaniu ratowniczym (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej)  23 zł brutto  

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
albo przez Gminę Michałowice podmioty – 6 zł brutto  

Projekt uchwały ustala kwoty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości: 

1. za każdą rozpoczętą godzinę  udziału w działaniu ratowniczym, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej  - 25 zł brutto ( słownie: dwadzieścia pięć 
złotych );  

2. za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji ratowniczej, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej – 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych );  

3. za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, 
gminę lub inne uprawnione podmioty – 10 zł brutto( słownie: dziesięć złotych) 

4. za każdą rozpoczętą godzinę udziału w ćwiczeniu organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, 
gminę lub inne uprawnione podmioty -  10 zł brutto ( słownie: dziesięć zł) 

Należy zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę interwencji podejmowanych przez jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Wsi, w tym związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz aktywne 
zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej Gminy Michałowice. 
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