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Petycja
w interesie mieszkańców Gminy Łańcut
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wysokości
ekwiwalentu należnego członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1372 z późń. zm.)

Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje ekwiwalent w przypadku, gdy
uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę - art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1372 z późń. zm.)
Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Podjęcie takiej uchwały i jej
wydanie jest obowiązkiem gminy. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać za każdą
godzinę udziału ochotnika w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 1/175 kwoty
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - „Monitor Polski" na potrzeby wymiaru
rent i emerytur - art. 28 ust. 2 ww ustawy ppoż.
Wskazany ww przepis ustawy ppoż upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego, bez dokonywania jakichkolwiek rozróżnień podmiotowych, czyli
np. uzależniania wysokości ekwiwalentu od statusu członka Ochotniczej Straży Pożarnej, np.
czy pozostaje on w stosunku pracy. Takie podejście może prowadzić do dyskryminacji osób,
które nie są stroną stosunku pracy (np. bezrobotnych, rolników, emerytów) przez przyznanie
im ekwiwalentu w niższej kwocie - nie wspominając o naruszeniu zasad zawartych w
Konstytucji, zasady równości i niedyskryminacji - art.32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

