
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Karta usługi 

 
Numer karty usługi: USC.0142.19.2018 

Data utworzenia/ aktualizacji: 07.11.2018 r. 

Nazwa usługi: Świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe 

Wydział/komórka odpowie-

dzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego 

Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Stanu Cywilnego w Grodkowie, pok. nr 41 II p., tel. 77 40 40 

341, so@grodkow.pl  

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w spra-

wie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego 

żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebę-

dącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520). 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) 

Wymagane dokumenty:  1) Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego, 

2) Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, 

3) Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia 

albo dochodu wystawione przez: 

a) naczelnika urzędu skarbowego –  w stosunku do żołnierzy prowa-

dzących działalność gospodarczą, 

b) pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami 

lub pozostających w stosunku służby, 

c) burmistrza – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie 

z działalności rolniczej. 

Wysokość opłaty skarbowej: Brak 

Forma płatności:  - 

Wysokość opłaty  

administracyjnej: 

Brak 

Forma płatności: - 

Inne opłaty: Brak 

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni 

Miejsce złożenia dokumentów:  Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29,  

49-200 Grodków pok. nr 10 

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośred-

nictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji o odmowie wypłacenia świadczenia pieniężnego. 

Dodatkowe informacje: --- 

Załączniki do pobrania: - Wniosek o ustalenie i wypłatę  należnego świadczenia pieniężnego  

- Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia wy-

stawione przez pracodawcę 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
      (Imię i nazwisko, data)                              (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesław Gajewski, 07.11.2018    Katarzyna Pilichiewicz, 07.11.2018    Andrzej Romian, 14.11.2018 
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