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URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH 
ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice

Wnioskodawca
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

adres:  
 (ulica, nr lokalu) 

 (kod pocztowy, miasto) 

telefon / e-mail:

PESEL 

Wniosek żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem 
rezerwy, o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

potwierdzenie wpływu

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i

BI-2.0.F

Wnoszę o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód*  
w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w jednostce wojskowej: 
 
 
 
w okresie od       do       - liczba dni ćwiczeń

  Pyskowice, dnia ………………… 
……………………….………………. 

podpis wnioskodawcy

Zarządzania Kryzysowego

Należne świadczenie proszę wypłacić:

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

przelewem na moje konto
(numer konta bankowego)

1. zaświadczenie dowódcy jednostki, w którym podany został stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, 
    data rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, suma dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwota uposażenia 
    wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych. 
2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego*, pracodawcy*, burmistrza*, w którym została określona kwota dziennego 
    utraconego wynagrodzenia albo dochodu, po dokonaniu czynności o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1 Rozporządzenia  
    Rady Ministrów 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 2018 r., poz 881) oraz datę wydania 
    zaświadczenia.      
  
   Nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt e ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r.,  
   poz. 1044)

ZAŁĄCZNIKI:

  * - niepotrzebne skreślić



Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Pyskowice BOI      32 332-60-00
tel.: 32 332-60-21; 32 332-60-24
faks: 32 332-60-02 
e-mail: sekap@pyskowice.pl  2/2BI-2.0.F

  
Klauzula informacyjna  

  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. "RODO"), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
  
 1.Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z realizacją zadań publicznych: realizacja uprawnień przysługujących żołnierzom oraz członkom 
ich rodzin 
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,  
- Rozporządzenie Rady Ministrów 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 . 
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: - sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 
Urzędu  - w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do 
korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez 
żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, - realizacji innych 
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam 
również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani 
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), - zawierania i wykonania umów 
cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy  - w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie. 
  
2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 
Pyskowicach; Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Dawid Ślusarek, adres e -mail: 
iod@pyskowice.pl, 
  
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: - zwrócić się z 
żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; - 
w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy 
prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia 
można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach 
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, 
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień  - wówczas zostaniecie Państwo o 
tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i 
wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów. 
  
 4. Dodatkowe informacje: a) dane osobowe mogą być przekazywane: - innym podmiotom, w tym miejskim 
jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych, - innym osobom lub podmiotom, jeżeli 
przepis prawa nakłada na Burmistrza miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych osobowych, b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych, c) w Urzędzie nie ma 
miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie. 
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Wnoszę o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód*  w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w jednostce wojskowej:    w okresie od    			do							- liczba dni ćwiczeń
  Pyskowice, dnia ………………… 
……………………….………………. 
podpis wnioskodawcy
Zarządzania Kryzysowego
Należne świadczenie proszę wypłacić:
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
przelewem na moje konto
(numer konta bankowego)
1. zaświadczenie dowódcy jednostki, w którym podany został stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL,
    data rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, suma dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwota uposażenia
    wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego*, pracodawcy*, burmistrza*, w którym została określona kwota dziennego
    utraconego wynagrodzenia albo dochodu, po dokonaniu czynności o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1 Rozporządzenia 
    Rady Ministrów 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 2018 r., poz 881) oraz datę wydania
    zaświadczenia.     
 
   Nie podlega opłacie skarbowej - art. 2 ust. 1 pkt e ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., 
   poz. 1044)
ZAŁĄCZNIKI:
  * - niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
 1.Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych: realizacja uprawnień przysługujących żołnierzom oraz członkom ich rodzin
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Rozporządzenie Rady Ministrów 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 .
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: - sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu  - w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, - realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), - zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy  - w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
 
2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowicach; Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Dawid Ślusarek, adres e -mail: iod@pyskowice.pl,
 
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: - zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; - w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień  - wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
 
 4. Dodatkowe informacje: a) dane osobowe mogą być przekazywane: - innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych, - innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Burmistrza miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych, b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych, c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
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