
 

Uchwała Nr XLVII/476/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zmianami) oraz 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. Strażak ratownik OSP z terenu gminy Masłów, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent 

pieniężny: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub w akcji ratowniczej  

w wysokości 20,00 zł 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 12,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/423/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2021. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło 

 

 
 
 
 

 
 

 

  



UZASADNIENIE 

Na terenie gminy Masłów funkcjonuje 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, których 

ustawowym zadaniem jest m.in. zabezpieczenie gminy przed pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Strażak ratownik OSP, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, 

otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. 

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy 

Jednym z obowiązków rady gminy w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490) jest ustalanie, nie rzadziej 

niż raz na 2 lata, wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta po 

raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Obowiązująca aktualnie uchwała Nr XLI/423/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 

2021. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych, w podstawie prawnej przywołuje art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 869), który został uchylony 

przez ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.  

Projekt uchwały przewiduje utrzymanie wysokości ekwiwalentu na dotychczasowym 

poziomie, tj.: 

• 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym  

• 12,00 zł za udział w szkoleniu pożarniczym bez rozgraniczenia miejsca szkolenia.  

Dodatkowo projekt uchwały nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego za udziału w innych 

działaniach na rzecz Gminy Masłów lub jej mieszkańców zleconych przez Wójta. W takich 

sytuacjach będą podpisywane umowy z poszczególnymi OSP. 

W świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504 t.j.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu 

pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 

ochotniczej straży pożarnej.  

Wysokość proponowanego ekwiwalentu spełnia wymienione wyżej wymagania. Według 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 roku 

przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku ustalone na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

wyniosło 6235,22 zł, tzn. że ekwiwalent nie może przekroczyć kwoty 35,63 zł. 

Skutki finansowe: nie przewiduje się zmian. 

Sporządził w dn. 13.06.2022 r.: 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000869

