KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

EW-35
SO.I.01150-17/08

WYPŁATA ŚWIADCZENIA ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE
Z TYTUŁU UTRACONEGO WYNAGRODZENIA LUB DOCHODU
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych
i świadczeń na rzecz obrony – w budynku Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 11,
pok. 805, VIII piętro
tel. (0 68) 45 39 164; e-mail: bezpieczeństwo@um.zielona-gora.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:

-

wypełniony wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia, wg ustalonego wzoru dostępnego:
w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych
i świadczeń na rzecz obrony – w budynku Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 805,VIII piętro,
lub Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Wojsko
załączniki do wniosku: (oryginały dokumentów)
zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
zaświadczenie w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu
wydane przez:
naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
wójta, burmistrza lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie
z działalności rolniczej; wg ustalonego wzoru dostępnego:
w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych
i świadczeń na rzecz obrony – w budynku Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok.805,VIII piętro,
lub w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Wojsko

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
7 dni
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja administracyjna doręczana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub odebrana osobiście
przez wnioskodawcę w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.
wypłata świadczenia na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Miasta.
OPŁATY
brak
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra,
odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji
DODATKOWE INFORMACJE

-

wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego składa się nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych,
świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
kwota miesięcznego wynagrodzenia (brutto) otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku
służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
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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. 2017 r. poz.1892), 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 jest liczony zgodnie z jego
udziałem we współwłasności,
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,
świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał
z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z wnioskiem o wypłatę świadczenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe z tytułu
utraconego wynagrodzenia lub dochodu jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest
niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w celu wydawania decyzji administracyjnej dotyczącej wypłaty świadczenia żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu oraz wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ma Pan/Pani prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do treści
swoich danych oraz żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. szczegółowe informacje
dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wnioskiem o wypłatę świadczenia żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu są dostępne w
Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Wojsko oraz Departamencie
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego – stanowisko pracy ds. wojskowych i świadczeń na rzecz obrony – w budynku
Urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 11, pok. 805, VIII piętro

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),
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 2018 poz. 881).
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