
UCHWAŁA Nr XLVI/ /2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych terenie Gminy Ustronie Morskie

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, poz. 1834 ) oraz art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. 2490) oraz art 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r poz. 
1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych Gminy Ustronie Morskie za bezpośredni udział w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej.

§ 2. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych Gminy Ustronie Morskie, którzy uczestniczyli w szkoleniach ratowniczo- 
pożarniczych, ćwiczeniach organizowanych przez Gminę Ustronie Morskie, Państwową 
Straż Pożarną, lub inne uprawnione podmioty.

§ 3 .  1) Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w §1, ustala się w wysokości 
równowartości 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 1998r. 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, zastrzeżeniem § 4.
2) Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w §2, ustala się w wysokości 50% 
równowartości 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 1998r. 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 udziału w szkoleniu pożarniczym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w §2, ustala się w wysokości 25% 
równowartości 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 1998r. 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 udziału w szkoleniu podstawowym oraz specjalistycznym szkoleniu z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
§ 4. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
zaokrągla się do pełnych złotych. Obliczona w ten sposób kwota pieniężna nie może jednak 
przekroczyć równowartości 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 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 291, z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od ł stycznia 2022 r.



Uzasadnienie

Wraz z wejściem w życie od 01.01.2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o 
ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2490) został uchylony art. 28 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), 
będący dotychczasową podstawą prawną dla uchwały Nr XXVI/215/2020 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie 
Morskie.

Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 
pożarnych wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa 
rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) nadanie przedmiotowej 
uchwale wstecznej mocy obowiązującej nie narusza zasad demokratycznego państwa 
prawnego, albowiem nie nakłada żadnych prawnych obowiązków na obywateli, lecz 
umożliwia legalną wypłatę ekwiwalentu należnego strażakom ratownikom OSP począwszy 
od 01.01.2022 r., a zatem także za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach oraz ćwiczeniach odbytych w okresie pomiędzy datą utraty mocy obowiązującej 
przez poprzednią uchwalę, a datą wejścia w życie nowej uchwały. W ustawie z dnia 17 
grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych ustawodawca nie uwzględnił 
przepisów przejściowych, które umożliwiłyby naliczanie ekwiwalentu do czasu wejścia w 
życie nowej uchwały.


