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WYPŁACANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJACEGO UTRACONE 

ZAROBKI ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE 

 

 

Podstawa 

prawna 

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 25  sierpnia 2015 r.  w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania 

świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy 

niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520 ). 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

 

Referat Spraw Obywatelskich 

Telefon informacyjny: 77 4611 140 w. 29  

E-mail informacyjny: oc@kolonowskie.pl  
 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 

Halina Pasieka 

Wymagane 

dokumenty 
 wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego ; 

 zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej  o  odbyciu przez 

żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych ; 

 zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane 

przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub 

pozostających w stosunku służbowym pracy ; 

  zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu  wydawane przez 

naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących 

samodzielnie działalność gospodarczą ;  

 zaświadczenie z urzędu gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się 

wyłącznie z działalności rolnej ; 

 zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu  – w 

stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą 

podatkową 

Wysokość  

opłaty 

skarbowej 

 

Nie pobiera się 

Termin 

składania 

dokumentów 

 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Świadczenie pieniężne wypłaca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wymaganych dokumentów. 

Tryb 

odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu , za 

pośrednictwem organu ,który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie. 

Uwagi  

Informacje 

dodatkowe 

Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać: 

 informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało 

wypłacone, 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


 kwotę dziennego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku 

pracy lub stosunku służbowego- 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu 

pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy 

lub 

 kwotę dziennego dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej 

samodzielnie działalności gospodarczej . 

Kwota dziennego świadczenia nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego 

wysokość ogłasza prezes GUS. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie 

pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz  otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń 

wojskowych.  

 

Wzory 

wniosków 

W załączeniu 

 
Sporządził: Halina Pasieka 


