
Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu 
prawnego obowiązującego od 15 października 2009 r. 

 

Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 
15 października 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) wprowadza generalną zasadę, iż 
koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 

1) budżetu państwa, 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 

4) środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych (dalej określanych jako OSP) 
najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ponieważ podmioty te w największym zakresie brać będą udział w finansowaniu działalności 
OSP. W szczególności dotyczy to Gminy, na terenie której dana OSP ma swoją siedzibę. 

Zapisy art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego 
umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków 
ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, koszty okresowych badań 
lekarskich. 

Użyte w przepisie pojęcia należy rozumieć następująco: 

- „wyposażenia”, czyli zaopatrzenia w przedmioty potrzebne do prawidłowego wykonywania 
zadań ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP, 

- „utrzymania”, czyli pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań- nałożonych 
przepisami ustawy – z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez OSP, 

- „wyszkolenia”, czyli przygotowania członków OSP do wypełniania nałożonych na nich 
obowiązków związanych z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej (poprzez zdobycie 
wiedzy i umiejętności w tym zakresie), 

- „utrzymania gotowości bojowej”, czyli do stałego nieprzerwanego zabezpieczenia przez 
gminę wszystkich pozostałych kosztów, innych niż te, które miałyby się mieścić w 
wymienionych wyżej pojęciach, tak aby możliwa była realizacja przez OSP jej ustawowego 
zadania, jakim jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem ( art. 1 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej).  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) członek 



ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Poniżej 
link do uchwały Nr 377 Rady Miasta Konina z dn. 26 listopada 2008r. w sprawie wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Konin. 

http://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_szczegoly&kadencja=5&id=377 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 
r. Nr 178 poz. 1380) wprowadziła nowy przepis. Dotyczy wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, a więc szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Koreluje on z 
przepisami ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zapisem art. 219 ust. 2, który 
przewiduje, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje 
przedmiotowe również innym podmiotom niż samorządowym zakładom budżetowym, o ile 
tak stanowią odrębne przepisy (w przypadku OSP tym przepisem jest art. 32 ust. 3b ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej). Tryb udzielania dotacji w oparciu o normę art. 219 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych jest prostszy niż w przypadku dotacji podmiotowej udzielanej na 
podstawie art. 218 ustawy o finansach publicznych. Kwoty i zakres dotacji musi jedynie 
określić uchwała budżetowa danej jednostki samorządu terytorialnego. 
 


