
Uchwała Nr XL/…/2022 

Rady Gminy Firlej 

 

     z dnia ……….. 2022 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 

grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy 

Firlej uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za każdą 

rozpoczętą godzinę udziału:  

 

1) w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej w kwocie 15 zł;  

 

2) w szkoleniu, ćwiczeniu w kwocie 7 zł. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Firlej (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 619). 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        Firlej  

 

        Radosław Janczara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisami art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od 

otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego 

ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. 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. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu 

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

ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej 

gminy. Za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. 1 strażacy ratownicy 

OSP zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, 

przewidziane w odrębnych przepisach. 

 Przedmiotowa uchwała określa ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży 

pożarnej uczestniczących za każdą rozpoczętą godzinę w działaniu ratowniczym lub akcji 

ratowniczej w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) i za udział w szkoleniu lub 

ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w 

wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych). W dowód uznania za ofiarną służbę Rada Gminy 

Firlej podjęła uchwałę podwyższającą w porównaniu do uchylanej uchwały, stawki za ww. 

działania i szkolenia członków OSP. 

 

 Tym samym Rada gminy uchyla uchwałę Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Firlej 

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Firlej (Dz. Urz. 

Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 619). 

https://sip.lex.pl/#/document/16832385?unitId=art(20)pkt(2)&cm=DOCUMENT

