
UCHWAŁA NR LXI/874/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 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 2023 r. 
poz. 40) w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIII/738/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, 
którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4919 ze zm.) § 
1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wysokość ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych 
z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli : 

- w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych ustala się na 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę od 
zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, 

- w szkoleniach lub ćwiczeniach ustala się na 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z jednostki ochotniczej straży pożarnej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

W art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194) 
zabezpieczone zostały prawa strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Dążąc do zmniejszenia strat, 
jakie z powodu udziału w tych działaniach mogą ponieść strażacy ratownicy OSP, ustawodawca przewidział dla 
nich formę rekompensaty finansowej. Ekwiwalent należy się za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia 
wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, a także za szkolenia i ćwiczenia. Ekwiwalent, o którym mowa 
w ww. ustawie, przysługuje strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, 
za który zachowali wynagrodzenie. 

 Proponowana wysokość ekwiwalentu spełnia wymogi określone w art. 15 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 2022 r., poz. 504 z późn. zm.). 

 Rozgraniczenie stawki ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz za 
udział w szkoleniach lub ćwiczeniach wynika z wniosku złożonego do Prezydenta Miasta Kalisza przez Zarząd 
Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Kaliszu. Druhowie wskazują w nim, że nie można porównywać 
udziału w akcjach ratowniczych do udziału w ćwiczeniach i szkoleniach, dlatego też zaproponowali obniżenie 
kwoty ekwiwalentu za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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