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1. Zakres świadczonej usługi 
Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy 
niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe 
 

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy 
 wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, 

 zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, 

 zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów 
przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego 
utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku 
osób prowadzących działalność gospodarczą 

Załączniki: 
SO-17-01 wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom   
przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe 
SO-17-02 zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 
 

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną 
 

4. Opłaty 
Brak 
 

5. Miejsce złożenia dokumentów 
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: 
Urząd Gminy Gniezno, 
62-200  Gniezno,  
al. Reymonta 9-11 
2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:  
Sekretariat Urzędu Gminy Gniezno,  
al. Reymonta 9-11, piętro (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.003) 
3) Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Gniezno 
Al. Reymonta 9-11 parter, pok. 5 
62-200 Gniezno 
(61) 424-57-60 (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00) 
 

6. Osoby do kontaktu 
1. Karolina Moszczyńska - al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel:  61 424 57 60 

 

7. Sposób i termin załatwienia 
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 
Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz do Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego 
. 

8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 
 

9. Podstawa prawna 
Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1430)  oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_17/so_17_01.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_17/so_17_01.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_17/so_17_02.pdf


ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy 
niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz.1520 ze zmianami).rt. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430). 
 

10. Uwagi 
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia i następnie 
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych lub 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, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba 
otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. 
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. 
W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym 
okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie 
wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące 
przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez 
liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. 
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 
zakończenia ćwiczeń wojskowych. 
   

Opracował Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

Sprawdził  Anna Pacholczyk 09 listopada 2017 

Zatwierdził Anna Pacholczyk 01 grudnia 2017 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

   

 


