KARTA USŁUGI
w sprawie : wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, żołnierzom rezerwy oraz
osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli
ćwiczenia wojskowe.
Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

SO.0143.11.2018.BD
Opracowała:
Barbara Drapacz
07.05.2018r.

tel. 77 418 14 81 do - 85 (centrala)
fax. 77 418 22 30
www.kluczbork.eu

data

podpis

Zatwierdził:
Wojciech Smolnik
7.05.2018 r.

data

podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
Pokój 105
tel. wewn. 282
INFORMACJE:
1) Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem
rezerwy, którzy odbyli 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
lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2) Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
-

kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku

pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez
liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
-

kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności

gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń
wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych
ćwiczeń wojskowych;

- kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z
2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz
prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z
pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną
na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez
liczbę

dni

odbytych

ćwiczeń

wojskowych.

W

przypadku

współwłasności

gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z
jego udziałem we współwłasności.
3) Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie
żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
4) Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Kluczborka na
udokumentowany

wniosek

uprawnionego

żołnierza

rezerwy

lub

osoby

przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
5) Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 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.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek złożony przez żołnierza rezerwy lub osobę przeniesioną do rezerwy
niebędącą

żołnierzem

rezerwy

o

ustalenie

i

wypłatę

świadczenia

rekompensującego,
2) zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych,
3) zaświadczenie o utracie wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 dzień ćwiczeń
wojskowych:
a) ze stosunku pracy lub stosunku służbowego – wydaje pracodawca,
b) z dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej– wydaje
naczelnik Urzędu Skarbowego,
c) z kwoty uzyskanej z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych w
rozumieniu ustawy z dnia 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz.
1381 ze zm.), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi

działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z
pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy – wydaje wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
OPŁATY:
Nie pobiera się
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni od złożenia wniosku. Termin ten może być przekroczony w przypadku
konieczności oczekiwania na opublikowanie przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do
odbycia ćwiczeń wojskowych.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta
Kluczborka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2017r. poz.1430 z późn. zm.),
2) 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 2015r., poz. 1520 z późn.zm).
WZÓR WNIOSKU:
Załącznik 1 do karty
UWAGI DODATKOWE:
Udokumentowany

wniosek

o

ustalenie

i

wypłatę

należnego

świadczenia

rekompensującego utracone wynagrodzenie, uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby
przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, powinien zostać złożony nie
później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
Wersja:3

07.05.2018r.

BD

Kluczbork, dnia .......................................
.........................................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy)

.........................................................................................
(adres zamieszkania, kod pocztowy)

.........................................................................................
Pesel............................................Imię ojca..........................
Tel.......................................................................................

Burmistrz Miasta Kluczborka
WNIOSEK
ŻOŁNIERZA REZERWY ORAZ OSOBY PRZENIESIONEJ DO REZERWY NIEBĘDĄCEJ
ŻOŁNIERZEM REZERWY, O USTALENIE I WYPŁATĘ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA
REKOMPENSUJĄCEGO
Zwracam się z wnioskiem o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego
rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi:
w dniach........................................................................liczba dni:..............................................
Nazwa lub numer jednostki wojskowej........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że nie otrzymałem od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń
wojskowych.
Proszę o dokonanie wypłaty*
- przelewem na moje konto nr ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
W załączeniu przedkładam:
1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);
2. Zaświadczenie określające kwotę utraconego wynagrodzenia wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego
żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy - Dz.U. z
2015r.poz. 1520 z późn.zm (wydaje pracodawca)

......................................................
/podpis wnioskodawcy/

*- niepotrzebne skreślić

......................................................

.............................dnia, ..........................

(pieczęć zakładu pracy)

Zaświadczenie
Zaświadcza się, że Pan

................................................................................................................
(nazwisko i imię, adres, pesel )
zamieszkały w .............................................................................................................................
jest zatrudniony w: .......................................................................................................................
na stanowisku: ..............................................................................................................................
Kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego ze stosunku pracy lub stosunku służbowego
wyniosła............................................ : 21 dni = ..................... zł

x .................... dni ćwiczeń

wojskowych =................................................................................................................................zł
(słownie:..................................................................................................................................)
Zainteresowany w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych pozostawał w stosunku pracy
lub stosunku służbowym u pracodawcy który wydał zaświadczenie o zarobkach.
Zainteresowany za okres odbywania ćwiczeń wojskowych nie otrzymał wynagrodzenia.
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka

...........................................
( podpis ,pieczęć)
Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia w niniejszym zaświadczeniu została określona na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) oraz Rozporządzenia 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 z późn.zm.).
Zgodnie z w/w przepisami żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy przysługuje świadczenie
pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, które mogliby uzyskać w okresie odbywania
ćwiczeń wojskowych. Świadczenie rekompensujące stanowi :
-kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych
-kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych
ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
- kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność
rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W
przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we
współwłasności.

