
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży 
Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnych (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U.2021.2490) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1) za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej - w kwocie 16,00 zł za każdą godzinę udziału; 

2) za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - 
w kwocie 8,00 zł za każdą godzinę udziału. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 
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UZASADNIENIE 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz.U.2021.2490) - dalej "u.OSP". 
Na mocy art. 38 pkt 12 u.OSP uchylony został art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021.869 ze zm.), co spowodowało utratę mocy prawnej przez akty prawa 
miejscowego podjęte na jego podstawie. W związku z powyższym organ stanowiący gminy zobowiązany 
jest do podjęcia nowej uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 48 u.OSP, rada gminy zobowiązana jest ustalić wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego ustala się nie rzadziej niż raz na dwa lata, a termin na podjęcie pierwszej uchwały wyznaczono 
do dnia 30 czerwca 2022 r. (ustawowo określono również maksymalną wysokość ekwiwalentu). 

Uchwała podejmowana na podstawie art. 15 ust. 2 u.OSP musi regulować wysokość ekwiwalentu za 
uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu. Oznacza to, że 
ograniczenie przepisów uchwały do stawki ekwiwalentu za działanie ratownicze i szkolenie pożarnicze 
organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (a więc przyjęcie regulacji tożsamej z 
obowiązującą przed dniem 1 stycznia 2022 r.) będzie stanowiło naruszenie prawa, a w konsekwencji 
stanowić może przyczynę podejmowania rozstrzygnięć nadzorczych przez organ nadzoru. 

 
Ze względu na brak przepisów przejściowych oraz zachowanie ciągłości wypłat ekwiwalentu 

konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały przed wyznaczonym terminem. 
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