
Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich 

ul. 11 Listopada 10             tel /fax:   62  7611089                                                                                                                                                                           

62-872 Godziesze Małe         tel /fax:   62  8711158 

          e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek  -  piątek  7.00  - 15.00 

 

REKOMPENSATA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ZA OKRES ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH 

 

Wymagane dokumenty:  Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru 

1. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej potwierdzające: 

 okres odbytych ćwiczeń wojskowych, 

 kwotę uposażenia wypłacanego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, 

2. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (zgodnie z pkt. 3 pouczenia) wystawione 

odpowiednio przez: 

 pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających                              

w stosunku służbowym, 

 naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność 

gospodarczą, 

 wójta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się działalności rolnej ) o fakcie 

utrzymania się z działalności rolnej należy powiadomić jednostkę odpowiedzialną za 

załatwienie sprawy, tj. która tym samym staje się zobowiązana załatwić stosowne 

zaświadczenie ) 

Miejsce złożenia wniosku: 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

 

Opłaty:    brak 

 

Termin i sposób załatwienia: Rozpatrzenie sprawy następuje w terminie 7 dni od daty wpływu 

kompletnego wniosku. 

 

mailto:godziesze-wi@zgwrp.org.pl


 

Podstawa prawna: 

 art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1541 ) 

 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 ) 

 

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni  od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy 

złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy. 

 

Inne informacje: 

Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu powinno zawierać: 

 w zaświadczeniu o wynagrodzeniu pracodawca stwierdza wysokość kwot o których mowa 

w § 8  w /w rozporządzenia RM w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, 

 kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności 

gospodarczej  za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, 

 kwotę najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy 

żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, 

W skład dochodu nie wchodzą: 

 obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych 

organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń 

zdrowotnych i zobowiązań podatkowych, 

 premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń 

otrzymanych w naturze. 

 


