KARTA INFORMACYJNA SPOSOBU ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE
tel. 068 376 38 11, fax 068 376 22 20
e-mail: ratusz@szprotawa.pl, www.szprotawa.pl

Procedura
nr

S081
I.

Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania
ćwiczeń wojskowych

Data aktualizacji:
2017.03.21

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Złożenie wniosku w Biurze Obsługi (parter ratusza) lub przesłać pocztą tradycyjną
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 26 – tel. kontaktowy 68 376 05 87.
3. Forma załatwienia sprawy –wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia lub jego nie przyznaniu.
II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy
o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.
2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej potwierdzające odbycie ćwiczeń wojskowych.
3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem
rezerwy zawierające wysokość otrzymanego:
 wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych otrzymanego przez
żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona
przez liczbę odbytych ćwiczeń wojskowych, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że zostało
obliczone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom
przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.),
a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres
wynagrodzenia.
 dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc
poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona
przez liczbę odbytych ćwiczeń wojskowych.
 wynagrodzenia dla żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów.
Alternatywnie:
- wysokość kwot dziennego utraconego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek
żołnierza stwierdza:
1) naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzonych działalność gospodarczą,
2) pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
3) Burmistrz – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej
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4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
IV. OPŁATY
Opłata skarbowa:
Bez opłat.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden
z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
VI. Podstawa prawna
1. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z
późn. zm.) – art. 104.
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) – art. 119 a.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu
wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.).
4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
VII. Uwagi
1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli
otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwotę 1/21 miesięcznego
wynagrodzenia lub dochodu pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
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