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NAZWA USŁUGI
PRZYZNANIE REKOMPENSATY ŻOŁNIERZOM REZERWY
Z TYTUŁU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia przyznanie przez Wójta Gminy Sicienko rekompensaty żołnierzowi rezerwy lub
osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń
wojskowych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył
ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub
dniu wolnym od pracy.
Usługa dotyczy osób przebywających na stałe lub na czas trwający ponad trzy miesiące na terenie
Gminy Sicienko.
CZAS REALIZACJI
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy
w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy rekompensującego
utracone wynagrodzenie lub dochód odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Załączniki:
- zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę
jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
- Zaświadczenie :
1) w stosunku do żołnierza będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku
służby – zaświadczenie pracodawcy zawierające wysokość otrzymanego
wynagrodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń
wojskowych podzielone przez 21 dni, wydane przez pracodawcę stwierdzające,
że zostało obliczone zgodnie z
Rozporządzeniem
z dnia 25 sierpnia
2015 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacenia świadczenia pieniężnego
żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami
rezerwy, a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten
okres wynagrodzenia.
2) w stosunku do żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą – zaświadczenie
naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu
uwzględniającego wysokość dochodu uzyskanego przez żołnierz z prowadzonej

działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń
wojskowych podzielone przez 21 dni.
3) w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej zaświadczenie wójta o prowadzeniu działalności rolnej.
OPŁATY - brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Wójt Gminy Sicienko w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.)
Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacania
świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy
niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018r., poz. 881)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Sekcja Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7
NUMER TELEFONU i FAX - tel.: +48 52 58 70 758, fax:+48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
• Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających
do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje
świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy albo
dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać
w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
• Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub
pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub
służby.
• Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt Gminy Sicienko na udokumentowany wniosek
uprawnionego żołnierz rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem
rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
• Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego
wynagrodzenia lub dochodu, o którym mowa powyżej, pomnożona przez liczbę dni
odbytych ćwiczeń wojskowych.
• Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz
rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
• Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego
w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego
wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

FORMULARZ DO POBRANIA:
Załącznik 1 –
Wniosek o wypłacenie
świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy
rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Załącznik 2 – Zaświadczenie o otrzymanym wynagrodzeniu pracownika.

