
 
  

 

 

  

 
KARTA USŁUG  KU/BBZ/4, w.3 

  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Wypłacenie żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego 
rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy 
lub stosunku służbowego albo z tytułu dochodu z prowadzonej 
działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie 
odbywania ćwiczeń wojskowych. 
 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 

Osoby prowadzące 
sprawę:  
 

Roman Filończuk 
Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

225  
95 737 20 55 
rkw@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek do Burmistrza Słubic o wypłacenie żołnierzowi rezerwy 
świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone 
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo 
z tytułu dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, które 
mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 
Załączniki: 
1. Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbyciu ćwiczeń 

wojskowych oraz o wysokości pobranego uposażenia. 
2. Zaświadczenie z zakładu pracy wskazujące kwotę 

miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza 
podzielona przez 21. ( druk patrz str.2) 

3. Zaświadczenie  z  Urzędu Skarbowego  (w  przypadku  
prowadzenia  działalności gospodarczej) stwierdzające kwotę 
dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej 
działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres 
odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21. 

4. Zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta w 
przypadku żołnierza utrzymującego się wyłącznie z 
działalności rolniczej. 

 
 

Opłaty: Nie pobiera się. 

Termin realizacji: Do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

Odbiór dokumentu: Wypłata świadczenia pieniężnego w przypadku przyznania świadczenia 
odbywa się na konto osobiste  
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Informacje 
dodatkowe: 

- Urząd Miejski w Słubicach jest właściwy do przyjmowania wniosków o 
ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego od żołnierzy, 
którzy posiadają miejsce stałego pobytu lub czasowego pobytu ponad 3 
miesiące na terenie gminy Słubice. 
- W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 
- Kwotę dziennego utraconego dochodu w stosunku do żołnierzy 
utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej określa Burmistrz Słubic. 
 

Podstawa prawna:   art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(t. j. Dz.U.  z 2015 poz. 827), 

 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) w sprawie sposobu 
ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego 
żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy 
niebędącym żołnierzami rezerwy. 
 

Pliki do pobrania: Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego 
utracone wynagrodzenie  link 

Opracował (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 28.06.2016 r. 
 

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Data: 28.06.2016 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 28.06.2016 r. 
Podpis: 

 


