
Projekt 
 
z dnia  ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR ……………….. 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla strażaków ratowników, 
będących członkami ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta 
Opola, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2021 r. poz. 2490), Rada Miasta Opola uchwala, 
co następuje: 
§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży 
pożarnej, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży 
pożarnej, w wysokości: 

1) 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100) za udział w działaniu ratowniczym 
lub akcji ratowniczej, 
2) 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVIII/747/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r.  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Opole za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego, Rocznik 2013, poz. 2333). 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

 
Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r. poz. 2490), zwana dalej „ustawą o OSP” –  
pierwszy w historii akt prawny w randze ustawy, regulujący kompleksowo organizację 
i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. 
 
Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o OSP uchylono dotychczasowy art. 28 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, na podstawie którego Rada Miasta Opola podjęła w dniu 24 października 
2013 r. uchwałę nr XLVIII/747/13 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Opole za udział w działaniu 
ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę. Artykuł 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został zastąpiony przez art. 15 
ustawy o OSP, zgodnie z którym cyt. „Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od 
otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy 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, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 
ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej 
gminy.”. Ustawodawca w art. 48 ustawy o OSP zobowiązał rady gmin do podjęcia po raz 
pierwszy uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu, o której mowa w art. 15 
ust. 2, do 30 czerwca 2022 r. 
 
Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 
2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. (M.P. poz. 1044) 
przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł, 1/175 z kwoty 
5.657,30 zł wynosi – 32,33 zł.  
 
Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia uczestnika działania ratowniczego słusznym 
jest zróżnicowanie wysokości wypłacanego ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym 
lub akcji ratowniczej oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków OSP. Proponuje 
się ustalenie stawki ekwiwalentu: za udział w działaniach ratowniczych i akcjach 
ratowniczych – w wysokości 22,00 zł oraz za udział w szkoleniach i ćwiczeniach – w 
wysokości 12,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP.  
 
Od 2013 roku wysokość przeciętnego wynagrodzenia zwiększyła się z kwoty 3.612,51 zł do 
kwoty 5.657,30 zł. Kwota ekwiwalentu w wysokości 18,00 zł za każdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym i 8,00 zł za udział w szkoleniu, ustalona w uchwale 
nr XLVIII/747/13 dotychczas nie uległa zmianie. Mając powyższe na uwadze, w pełni 
zasadne jest podniesienie dotychczas obowiązującej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników, będących członkami ochotniczych straży pożarnych działających na 
terenie Miasta Opola, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu. 
 

Id: AA8C50C4-77D1-4F7F-8776-52B61682D365. Projekt Strona 1



Przedstawiona uchwała jest aktem prawa miejscowego i zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w planie budżetu miasta 
Opola w dziale 754 rozdz. 75412 na rok 2022, w zadaniu ZK/07. Wobec braku przeszkód 
prawnych i organizacyjnych podjęcie projektowanej uchwały jest zasadne. 
Przedmiotowa uchwała rodzi skutki finansowe. 
 

 

 
Projekt uchwały opracowała: 
Bogumiła Grudzień-Kuligowska 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
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