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Mosina, dnia ……………………..r. 

 ..............................................................  
IMIĘ I NAZWISKO 

 
syn .........................................................  

IMIĘ OJCA 
 .......  -  ...........       ..................................  
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 
 
ul. ...........................................................  
 
Nr PESEL: 
 
 
 

REKOMPENSATA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY  
ZA OKRES ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH 

 
 
 
 
 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
Pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 
 

Proszę o wypłacenie mi świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie  

ze stosunku pracy, stosunku służbowego* w  .....................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
NAZWA ZAKŁADU PRACY, INSTYTUCJI 

za okres odbytych ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej Nr  ..................................................................  

w dniach: od  ....................................  do  .....................................  . 

Do wniosku załączam: 

1. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, 
2. zaświadczenie o wynagrodzeniu ze stosunku pracy, służbowego*. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Pouczenie: 

 
1. Udokumentowany wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń 

wojskowych (art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP –  
Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 tj. z dnia 26.07.2017 r.), 

2. Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenie wojskowe trwające 
do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy  
(art. 199a ust.1 ustawy), 

3. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego 
wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych  
(art. 119a ust. 2 ustawy),   

4. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes ZUS  
(art.119a ust. 3 ustawy),  

5. W zaświadczeniu o wynagrodzeniu pracodawca  w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub 
pozostających w stosunku służby, niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, 
stwierdza na wniosek żołnierza wysokość kwot, o których mowa w § 8 w/w rozporządzenia  
w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych. (rozporządzenie RM 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), 

6. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał 
z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych (art.119a ust. 6 ustawy). 


