W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 67 286 81 26
Łobżenica, 17.09.2021 r.
Pouczenie do wezwania
W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW
OSOBOM WZYWANYM DO OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ W SPRAWACH
POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY
Zgodnie z art. 52 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 z późn. zm.)
w związku z art. 85 i 92 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 z późn. zm.), informuję co następuje:
1.
Zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, przysługuje
osobom wzywanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach
powszechnego obowiązku obrony, na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby
wzywanej.
2.
1. Zwrot kosztów podróży przysługuje w wysokości rzeczywiście poniesionych,
racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem, motocyklem,
motorowerem lub innym odpowiednim środkiem transportu (autobus, bus, pociąg,
nieodpłatnie użyczony samochód, motocykl, motorower).
2. W przypadku podróży własnym lub użyczonym samochodem, motocyklem,
motorowerem wysokość kosztu podróży ustala się uwzględniając ilość przejechanych
kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca stawienia się wg poniższych zasad:
Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:
a) dla samochodu osobowego:
- o pojemności skokowej silnika do 900cm³ - 0,5214zł
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm³ - 0,8358zł
b) dla motocykla – 0,2302zł
c) dla motoroweru – 0,1382 zł
3.
Osoba wezwana do osobistego stawienia się w sprawach powszechnego obowiązku obrony
powinna należycie wykazać wysokość poniesionych kosztów.
- W przypadku podróży własnym samochodem, motocyklem, motorowerem , w swym
oświadczeniu jest obowiązana podać markę i model pojazdu, oraz okazać do wglądu
dowód rejestracyjny pojazdu – celem wykazania prawa własności/ współwłasności.

- W przypadku podróży nieodpłatnie użyczonym samochodem, motocyklem,
motorowerem, w swym oświadczeniu jest obowiązana podać markę i model pojazdu, oraz
okazać do wglądu dowód rejestracyjny i umowę na nieodpłatne użyczenie pojazdu
podpisane przez właściciela.
- W przypadku podróży środkiem komunikacji publicznej - autobusem, busem, zwrot
kosztów podróży następuje wyłącznie na podstawie dołączonych do wniosku biletów
(wystarczy okazanie biletów w jedną stronę)
- Osoba zamieszkująca w miejscowości, w której obowiązana jest się stawić na wezwanie,
zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w wysokości kosztów nabycia biletów
komunikacji miejskiej.
- W przypadku podróży pociągiem, w tym PKP Intercity, TLK - zasadą jest zwrot
kosztów zakupu biletów w wagonie II klasy, na podstawie dołączonych do wniosku
biletów.
4.
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 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).
Rekompensatę wypłaca organ wzywający na podstawie zaświadczeń wydanych przez
pracodawców.
5.
Zwrotu kosztów podróży i utraconego zarobku dokonuje się na wniosek zawierający
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 osoby wezwanej do osobistego stawienia się przed
właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.
Wniosek składa się w zawitym terminie 3 dni od zakończenia czynności, której dotyczyło
stawiennictwo.
Roszczenie o zwrot (wypłatę) przedawnia się z upływem lat 3, licząc od dnia powstania
tego roszczenia.
Wypłaty w. wym. należności dokonane będą w miejscu stawienia się do kwalifikacji
wojskowej lub przekazane zostaną na wskazany rachunek bankowy.
Uwaga!
Prosi się o bezwzględne przestrzeganie w. wym. zasad, faktyczny przyjazd pojazdem
własnym lub nieodpłatnie użyczonym będzie sprawdzany przez pracownika Urzędu
Miejskiego Gminy Łobżenica, w miejscu stawienia się osoby wezwanej.

