
UCHWAŁA NR LXVIII/562/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP 
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2022r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2490), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej w wysokości 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę. 

2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym 
w wysokości 8 zł. (słownie złotych: osiem złotych) za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 2.  

Uchyla się uchwałę Nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Staszów za udział 
w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz.U. z 2021r. poz. 2490). Akt ten kompleksowo reguluje kwestie dotyczące 
funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym również ekwiwalentu za udział 
strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
pożarniczym. 

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/196/12 z dnia 28 lutego 2012 r. ustalono wysokość ekwiwalentu na 
poziomie 15,00zł. (słownie:  piętnaście złotych) za działanie ratownicze i 5,00zł. (słownie: pięć 
złotych) za udział w szkoleniu. 

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 504 ze zmianami) przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu. Projekt uchwały zakłada zróżnicowane stawki ekwiwalentu ze względu na 
różny zakres i charakter wykonywanych czynności objętych ekwiwalentem. Zgodnie 
z art. 48 przywołanej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2022r. należy określić wysokość 
ekwiwalentu na podstawie nowej ustawy. Następnie wysokość ekwiwalentu ma być określana 
nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały zmieniającej wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP. 
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