
Uchwała Nr .................. 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia ............................ 
 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli  

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 28 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229 z późn. zm) ustala się co następuje:  

 

 

 

§ 1. 

 

Wysokość ekwiwalentu przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych  

z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ustala się na 

kwotę 16 zł za godzinę. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ......... 2008 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia  ................. 
 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli  

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

 

 

 W art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm) zabezpieczone zostały prawa członków 

ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych bądź 

szkoleniach. Dążąc do zmniejszenia strat, jakie z powodu udziału w tych działaniach 

mogą ponieść członkowie OSP, ustawodawca przewidział dla nich formę rekompensaty 

finansowej. Ekwiwalent należy się tylko za czas przeznaczony na udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę.  

 Proponowana wysokość ekwiwalentu spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 2 

ww. ustawy, tzn. nie przekracza 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

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 2004 r. Nr 39, 

poz. 353, z późn. zm). Zgodnie też z ww. przepisem ekwiwalent będzie wypłacany  

z budżetu gminy. 


