URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego

BiZK III

WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE
WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD – żołnierze rezerwy
Podstawa prawna: art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1541 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25
sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz
osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881); art. 104 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 roku, poz. 256 z późniejszymi zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód"
(BiZK-7).
2. Załączniki:
zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca
jednostki wojskowej),
zaświadczenie określające kwotę miesięcznego wynagrodzenia, w
przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych (1/21) wydawane przez
pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub
pozostających w stosunku pracy,
zaświadczenie określające kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza z
prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy
poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez
252 , wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego - w stosunku do
żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty
dochodu ,
zaświadczenie z właściwej gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
oświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (dot.
osób utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej).
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,
Rynek Rybacki 2, piętro II, pokój 210, telefon (59) 8488495, czk@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
VI. UWAGI:
1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
- informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone;
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego,
w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych (1/21) i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń
wojskowych,
lub
- kwotę 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.
Zaświadczenie z zakładu pracy powinno zawierać również informację, czy żołnierz otrzymał od pracodawcy
wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
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