
VII/2003 Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 01.07.2003r.

Załącznik n r Ą . do protokołu

Uchwała Nr YII/76/2003
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 01 lipca 2003 r.

W sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
O ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 147 poz. 1229, 
Dz.U z 2003 Nr 52 poz. 452) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

Ustala się ekwiwalent pieniężny:
1. Za udział w akcji ratowniczej związanej z pożarem w wysokości 8 zł. za 

jedną godzinę udziału w działaniach ratowniczych.
2. Za udział w akcjach związanych ze zdarzeniami miejscowymi w wysokości 

5 zł za jedną godzinę udziału w akcji.
3. Za udział w szkoleniach oraz usuwaniu indywidualnych szkód związanych 

z działaniem warunków atmosferycznych, nie będących skutkiem klęski 
żywiołowej, w wysokości 4 zł za jedną godzinę.

4. Ustala się wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji gaśniczo- 
ratowniczej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zasady rozliczania ekwiwalentów dla członków OSP zostały 
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Tracą moc następujące uchwały Rady Gminy Lichnowy:
Nr X/101/99 z dnia 28.X.99 r., Nr XI/110/99 z dnia 07.XII.99 r., Nr XXl/67/00 
z dnia 28.XII.00 r., Nr XXV/20/01 z dnia 27.IV.01 r„ Nr V/57/2003 z dnia 
12.III.03 r.

§1

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczą w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP.

Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
stanowi, iż członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 
Ekwiwalent ten jest wypłacany do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, obliczonego za poprzedni kwartał 
przez Prezesa GUS, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniowym.

W celu zobiektywizowania zasad wynagradzania członków Ochotniczych 
Straży Pożarnej proponuje ustalenie trzech stawek ekwiwalentu pieniężnego 
wypłacanego członkom OSP, w zależności od stopnia zagrożenia i trudności 
związanych z akcją ratowniczą.
r  Proponuje się najwyższą stawkę w wysokości 8 zł/h za udział w akcji 
ratowniczej związanej z pożarem.
> Za udział w akcjach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków 
miejscowych zagrożeń mających charakter powszechnego zagrożenia dla 
mieszkańców gminy lub powiatu proponuje się stawkę 5 zł/h.

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Państwową Straż Pożarną pod 
pojęciem miejscowego zagrożenia rozumie się okoliczności mające charakter 
powszechny takie jak klęski żywiołowe wywołane silnym wiatrem przyborami 
wód, silnymi opadami deszczu stwarzającymi zagrożenie powodziowe lub 
z powodu opadów śniegu. Ponadto do zdarzeń kwalifikowane będą katastrofy 
spowodowane czynnikami ekologicznymi, budowlanymi, uszkodzenia 
infrastruktury komunalnej, katastrofy lub wypadki drogowe i klejowe, lotnicze, 
wodne oraz medyczne.
r  Za udział w szkoleniach oraz usuwaniu szkód wynikających z działania 
czynników atmosferycznych mających charakter indywidualny jak np. 
pompowanie wody z piwnic i obiektów gospodarczych, usuwaniu wiatrołomów' 
oraz pracach porządkowych ekwiwalent wypłacany dla członka OSP wynosić 
będzie 4 zł. za godzinę.

mgr Waldemar Lanikowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia

( miejscowość, data)

( pieczęć jednostki OSP)

Wójt Gminy 
Lichnowy

Ochotnicza Straż Pożarna w ........................... zwraca się z prośbą o wypłatę
ekwiwalentu za udział w akcji gaśniczo-ratowniczej naszej jednostki w dniu............ ..............
Od godz........................ do godz............................

( opis zdarzenia)

dla następujących strażaków biorących udział w akcji:

o

3.
4.
5. 
6 
7. 
8 
9.

Potwierdzam udział w akcji

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Malborku



Załącznik nr 2.

Zasady rozliczania ekwiwalentów dla członków OSP

1. W akcji ratowniczej mogą brać udział tylko uprawnieni członkowie OSP 
znajdujący się na liście zastępu gaśniczego podstawowego lub rezerwowego.

2. Każdy uczestnik akcji ratowniczej musi mieć aktualne badania lekarskie.
3. Liczebność każdego zastępu określona jest indywidualnie dla każdego 

samochodu gaśniczego będącego w dyspozycji jednostki OSP.
4. Zastęp rezerwowy może wziąć udział w akcji po upływie minimum 4 godzin 

od rozpoczęcia akcji ratowniczej, na podstawie decyzji wydanej przez 
kierownika akcji ratowniczej, przy jednoczesnym wycofaniu zastępu 
podstawowego.

Zastęp podstawowy może powrócić do akcji po upłynięciu kolejnych 
4 godzin.

5. Udział jednostki OSP w akcji ratowniczej potwierdza z-ca komendanta lub 
oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej.

6. Szkolenia zewnętrzne potwierdza organizator szkoleń (PSP).
7. Szkolenia wewnętrzne są bezpłatne.
8. Udział w akcjach ratowniczych mających charakter zagrożeń

indywidualnych, zaistniałych na skutek działania czynników
atmosferycznych ( np. pompowanie wody, usuwanie wiatrołomów, prace 
porządkowe) ma charakter usług wykonywanych dla ludności i jest 
całkowicie lub częściowo odpłatny. Sposób rozliczania usługi określi Wójt 
Gminy na podstawie zarządzenia.


