
WNIOSEK 

ŻOŁNIERZA REZERWY O USTALENIE I WYPŁATĘ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO 

…………………………………………………………………………… 
Nazwisko imię osoby wnoszącej podanie 

 

……………………………………………………………………………. 
Imię ojca 

 

…………………………………………………………………………….. 
PESEL 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
Dokładny adres zamieszkania  

 

………………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy 

 

……………………………………………………………………………….. 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

……………………………………………………………….................. 
Właściwy urząd skarbowy  

 

WNIOSEK 

 

                  Na podstawie § 12 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 niebędących żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) wnoszę                  

o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone 

wynagrodzenie ze stosunku pracy*/ osobiście prowadzonej działalności  gospodarczej** z uwagi                      

na odbycie w dniach od …………………………………. do  ………………………………….. ćwiczeń wojskowych                       

w Jednostce Wojskowej nr …………………………………………………………………………….................................... 
numer lub nazwa jednostki wojskowej 

 

Oświadczam, że za ww. okres od …………………………………. do ……………………………… nie otrzymałem 

wynagrodzenia * / nie osiągałem dochodu **. 
 

Należne świadczenie proszę przekazać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

 

Małomice,  dnia ……………………………………..    

                                                                   ………………………………………………………….. 
                                                                                                                                       Podpis osoby wnoszącej podanie 

Załączniki :  

1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych 

2. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia netto*/zaświadczenie o dochodzie z 

urzędu skarbowego** 

 

*/** Niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 



 
……………………………………………….                                                                      ………………………………………….. 

     (pieczęć zakładu pracy)                                                                                     (miejscowość, data) 

 

ZAŚWIADCZENIE 

O KWOCIE DZIENNEGO UTRACONEGO WYNAGRODZENIA                                                                                           

W ZWIĄZKU Z ODBYTYMI ĆWICZENIAMI WOJSKOWYMI 

 

Zaświadcza się, że Pan…………………………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

jest zatrudniony w ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niniejszym zaświadcza się, że kwota dziennego utraconego wynagrodzenia  (brutto i netto) ww. 

pracownika w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych wynosi …………………………. zł                                     

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Termin odbycia ćwiczeń wojskowych: od ………………………………………………… do …………………………………….   

Za ww. okres pracownik nie będzie miał wypłaconego wynagrodzenia.  

 

Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia w niniejszym zaświadczeniu została określona na podstawie art. 

119 a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej                     

(Dz. U. z 2017.1430 z późn. 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). 

Zgodnie z ww. 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 dni i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń 

wojskowych.  

Pracodawca wydaje żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia. 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu ustalenia świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie.  

 

 

 

                                                                                        ………………………………………………………. 

                                                                                            Pieczątka i podpis pracownika zakładu 

 

 


