
UCHWAŁA NR XXXVIII.332.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Kowala, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

pożarniczym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 i art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) Rada Gminy Kowala  uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Kowala, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
w następującej wysokości : 

1) 20,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej liczoną od 
zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej; 

2) 8,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 
ochotniczej straży pożarnej. 

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

§ 3. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu jest pisemne potwierdzenie uczestnictwa w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie  
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kowala. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 
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Uzasadnienie 

Na terenie Gminy Kowala funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których statutowym 
działaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami jak również 
pomoc poszkodowanym w wypadkach samochodowych czy usuwanie skutków związanych z anomaliami 
pogodowymi. Ustawowym obowiązkiem gminy jest finansowanie ochotniczych straży pożarnych w zakresie 
określonym właściwymi przepisami. W przedmiocie niniejszej uchwały jednym z obowiązków Rady Gminy 
w świetle art. 15 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490) jest ustalanie wysokości ekwiwalentu pieniężnego, a jego wypłata zgodnie z wyżej 
wymienionym artykułem ustawy pochodzi z budżetu gminy. Art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) uchyla art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869), który to stanowił podstawę prawną do 
ustalania przez Radę Gminy wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Wobec nowo obowiązującej ustawy z dniem 
1 stycznia 2022 r. straciła moc uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 21 stycznia 2015 r. 
w sprawie  wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę Kowala, który wynosił: 16,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, a 6,00 zł za każdą 
godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Data wejścia w życie powyższej ustawy nie dała możliwości Radzie 
Gminy na podjęcie uchwały w terminie zabezpieczającym interesy strażaków OSP. Mając na celu 
uporządkowanie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział 
w działaniach ratowniczych i szkoleniach podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 

Biorąc pod uwagę szczególne warunki udziału strażaków OSP w akcjach ratunkowych i narażanie własnego 
bezpieczeństwa proponuje się zwiększenie ekwiwalentu pieniężnego. Projekt uchwały przewiduje zwiększenie 
wysokości ekwiwalentu – odpowiednio do 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 
a do 8,00 zł za udział w szkoleniu pożarniczym (w tym ćwiczeniach ratowniczych) bez rozgraniczenia miejsca 
szkolenia. W świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż raz na 2 lata 
w drodze uchwały. Jego wysokość 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 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) 
przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 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 trzecim kwartale 2021 roku ustalone na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981) wyniosło 5657,30 zł (M.P. z 2021 r. poz. 1044). Ponadto należy mieć na 
względzie, że  od kilku lat kwoty ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu Gminy Kowala za udział w 
działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczym pozostawały na niezmiennym poziomie, mimo 
systematycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w skali kraju. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Jan Tomasz Fryszkowski 
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