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Tablica 9. Kwalifikacja ekwiwalentu jako publicznego prawa podmiotowego

Korzyść majątkowa Gwarantowana przez prawo 
publiczne

Rodząca obowiązek określonego 
zachowania się władz

Ekwiwalent 
jest korzyścią 

majątkową

Wynika z prawa 
administracyjnego –
z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej

Udokumentowany udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

nakłada na organy gminy obowiązek 
wypłaty ekwiwalentu

Tablica 10. Obligatoryjne warunki udziału w bezpośrednim działaniu ratowniczym

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – art. 19b u.ppoż.

Wymóg wieku

18–65 lat

Wymóg zdrowotny

Badania lekarskie

Wymóg szkoleniowy

Odbyte szkolenie pożarnicze

Tablica 11. Ważniejsze szkolenia pożarnicze, za które należy się ekwiwalent 

Szkolenia pożarnicze, za które należy się ekwiwalent

Kurs podstawowy 
dla członków OSP

Szkolenie 
z ratownictwa 
medycznego

Szkolenie 
z ratownictwa 
chemicznego

Szkolenie 
z ratownictwa 
technicznego

Szkolenie 
z ratownictwa 
ekologicznego
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Tablica 12. Ustawowy katalog podmiotów mogących organizować szkolenia pożarnicze

Organizator szkoleń pożarniczych, za które należy się ekwiwalent

Gmina Państwowa Straż Pożarna

Tablica 13. Doktrynalny podział formy organizacji szkoleń pożarniczych

Rodzaje organizacji szkoleń pożarniczych

Organizacja pośrednia Organizacja bezpośrednia

Tablica 14. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej mogące organizować 
szkolenia pożarnicze

Jednostki PSP mogące organizować szkolenia

Komenda 
Główna

Komendy 
wojewódzkie

Komendy 
powiatowe 
(miejskie)

Szkoła Główna 
Służby 

Pożarniczej 
i inne szkoły 

PSP

Jednostki 
rozwojowo-
-badawcze

Centralne 
Muzeum 

Pożarnictwa
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Tablica 15. Orzeczenia sądów potwierdzające normatywny charakter uchwały rady gminy 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Wyrok WSA w Szczecinie 
z dnia 4 listopada 2011 r., II SA/Sz 848/11
Wyrok WSA w Gliwicach 
z dnia 10 czerwca 2009 r., IV SA/Gl 257/09
Wyrok WSA w Opolu 
z dnia 3 grudnia 2009 r., II SA/Op 380/09
Wyrok WSA we Wrocławiu 
z dnia 4 marca 2009 r., IV SA/Wr 33/09
Wyrok WSA we Wrocławiu 
z dnia 16 września 2009 r., IV SA/Wr 93/09

Uchwała w sprawie wysokości 
ekwiwalentu wykazuje cechy aktu 
normatywnego pozwalające uznać ją 
za akt prawa miejscowego, że nie jest 
ona aktem kierownictwa 
wewnętrznego oraz że jej publikacja 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
jest obowiązkowa

Tablica 16. Górna i dolna granica ekwiwalentu

Górna granica ekwiwalentu wynosi 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed 

dniem ustalenia ekwiwalentu

Dolna granica nie jest ustanowiona wprost, ale 
ponieważ zgodnie z art. 28 ust. 1 u.ppoż. 

ekwiwalent musi być wypłacony, więc najniższa 
stawka to 1 grosz



	 Tablice	 153

Tablica 17. Trzy zasady różnicowania ekwiwalentu

Trzy zasady różnicowania 
ekwiwalentu

Zasada stawki maksymalnej Zasada równości Zasada zróżnicowania

Tablica 18. Zasada stawki maksymalnej

Zasada stawki maksymalnej

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Tablica 19. Zasada równości

Zasada równości
Stawka ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenie 
pożarnicze musi być taka sama dla wszystkich członków 
OSP bez względu na ich status poza OSP, gdyż ich wkład 
w ochronę przeciwpożarową jest taki sam


