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Sprawa Zwrot kosztów za stawienie się na kwalifikację wojskową 

 

Podstawa Prawna 

Art. 52 ust. 3, art. 32 ust.9 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1541 ze zm.). 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 12 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 

Tel.: 784334359  

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek – wzór w pliku do pobrania lub dostępny w pok. nr 12 

Urzędu Gminy), 

2. Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed 

właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku 

obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas 

opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, 

zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień  

w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). 

Rekompensatę wypłaca organ wzywający na podstawie zaświadczeń 

wydanych przez pracodawców. 

3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia 

się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony 

przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca 

stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub 

pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Koszty te organ 

wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia 

osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach  

o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu 

sądowym. 

4. Przedstawić bilety PKP, PKS lub potwierdzony pieczęcią  

i czytelnym podpisem dokument, że na kwalifikację wojskową 

wezwany stawił się prywatnym pojazdem mechanicznym – nr. rej. 

pojazdu i data 

5. Zaświadczenie od pracodawcy o utracie zarobków za dzień 

stawiennictwa na kwalifikację wojskową. 

Opłaty Nie ponosi się. 

Termin załatwienia 

sprawy 

Do 30 dni   

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego  

do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
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prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy Nie dotyczy 

Dokumenty do pobrania Formularz wniosku 

 

 


