Lidzbark Warmiński, dnia ……………..……….
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

NIP
(w przypadku ubiegania się o zryczałtowaną
rekompensatę za utracony zarobek przez osoby
prowadzące
działalność
gospodarczą,
odprowadzające podatek VAT, są płatnikami podatku
dochodowego i składek ubezpieczeniowych)

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
w Lidzbarku Warmińskim

WNIOSEK
W związku ze stawieniem się na wezwanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie dotyczącej powszechnego obowiązku obrony w dniu …………………… r. wnoszę
o wypłacenie:
1.
2.

zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek, zgodnie z art. 52, ust. 2 ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP*
zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zameldowania) lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgodnie z art. 52, ust3 ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP*

W związku z wezwaniem:
1.
2.

Utraciłem wynagrodzenie za dzień …………………………
Poniosłem koszty przejazdu odbywając podróż do miejsca stawienia i z powrotem do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące: pociągiem *, autobusem *,samochodem
(innym pojazdem) *

Do wniosku załączam i przedstawiam:

1.

2.
3.

zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające fakty utraty wynagrodzenia za dzień stawienia się
na wezwanie do WKU, a w przypadku innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę dokument potwierdzający
utratę zarobku za ten dzień *;
bilety PKP ,PKS, i inne stwierdzające poniesione koszty przejazdu *;
oświadczenie o poniesionych kosztach przejazdu innym niż publiczny środek komunikacji lub o zagubieniu biletu
przejazdu środkiem komunikacji publicznej *.
Uwaga - * niepotrzebne skreślić.

……………………………………………………..
( podpis osoby wzywanej)

Lidzbark Warmiński, dnia ……………..……….

OŚWIADCZENIE
Osoby wzywanej o poniesionych kosztach przejazdu na wezwanie własnym samochodem lub innym
odpowiednim środkiem transportu

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, który stanowi: „Kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam, że przejazd w związku z wezwaniem mnie przez WKU w Lidzbarku Warmińskim
na dzień ……………………. w sprawie dotyczącej powszechnego obowiązku obrony, odbyłem
przejazd z miejscowości……………………..……… do miejscowości ……………………………………
1 ) pojazdem…………………………………..…….. marki………………………………………………….
nr rejestracyjny…………………………..……….. o pojemności silnika………….…………….…cm3.
i poniosłem koszty przejazdu w obie strony wg wyliczenia:
liczba przejechanych km……..……. x 2 x stawka za 1 km………..….zł.=……………………..…zł.
2 ) środkiem komunikacji PKS * / PKP * / inny przewoźnik *,oświadczam że nie posiadam biletu za
przejazd z powodu…………………………… i poniosłem koszt w wysokości………………….zł.*

……………………………………………
( data, podpis osoby wzywanej )

Uwaga - *niepotrzebne skreślić.

