
UCHWAŁA NR LIII/434/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 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) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej 
z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach na kwotę: 

1) 20.00 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych 
i akcjach ratowniczych od momentu zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, 

2) 10.00 zł (słownie: sześć zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach 
terenowych od momentu zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, 

3) 10.00 zł (słownie: sześć zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w stacjonarnych szkoleniach lub 
ćwiczeniach, kursach doszkalających zgodnie z listą obecności prowadzącego zajęcia. 

§ 2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1. wypłaca się niezależnie od wynagrodzenia 
otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych 
strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Miejska 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. 

Uchwała zakłada zróżnicowanie stawki za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych 
i za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach, z uwagi na różny zakres oraz charakter wykonywanych 
czynności objętych ekwiwalentem. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży 
pożarnych w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych ustala się w wysokości 20,00 zł, natomiast 
ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach lub w ćwiczeniach na kwotę 10,00 zł. Stawki ekwiwalentu 
mieszczą się w granicach określonych w art. 15 ust 2 cytowanej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

Na mocy art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 17.12.2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U.                                                      
z 2021r. poz. 2490) uchylony został art. 28 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej                                                                                                     
(Dz. U. z 2021r., poz. 869), co spowodowało utratę mocy prawnej ex lege przez dotychczas obowiązującej 
uchwały nr XIX/159/15 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.12.2015r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego, która została podjęta na podstawie nieobowiązującego już art. 28 ust. 1 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej.  
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