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Nazwa usługi: 
Ustalenie i wypłata należnego świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz 
osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającym 
ćwiczenia wojskowe 
 
Podstawa prawna: 
art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430). 
 
Wymagane dokumenty: 
1. „Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego 
wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności 
gospodarczej lub rolniczej” (przy składaniu wniosku można skorzystać z druku, który jest dostępny w 
Wydziale Spraw Obywatelskich -  parter, pokój nr 10).  
2. Załączniki:  
-  zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,  
- zaświadczenie pracodawcy (w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w 
stosunku służby), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy (w stosunku do żołnierzy prowadzących 
działalność gospodarczą) lub Prezydenta Miasta Świdnicy (w stosunku do żołnierza utrzymującego się 
wyłącznie z działalności rolniczej) określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo 
dochodu. 
 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Do 7 dni. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 10, tel. 74 85-62-820. 
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać 
pocztą bądź złożyć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym – parter, pokój nr 1a – obsługa 
interesantów).  
 
Uwagi:  
Prezydent Miasta Świdnicy jest właściwy do przyjmowania wniosków o ustalenie i wypłatę należnego 
świadczenia rekompensującego od żołnierzy lub osób przeniesionych do rezerwy niebędących 
żołnierzami rezerwy, którzy posiadają miejsce stałego pobytu lub czasowego pobytu ponad 3 miesiące 
na terenie Świdnicy.  
W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia.  
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