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Przed wypełnieniem wniosku   

należy zapoznać się z informacją.  

 

DYREKTOR 

 WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO 

 w GDAŃSKU 

 ul. Do Studzienki 47 

 80-227 GDAŃSK 

      
za pośrednictwem  

 KIEROWNIKA 

 OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  

 w GDYNI 

 ul. M.C. Skłodowskiej 2 

 81-209 GDYNIA 

  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA 

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE 

 

 

Znak sprawy (nadaje WBE) 

 

 

 

Data wpływu wniosku  
do JW/WSzW/WKU 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Data wpływu wniosku do OAZ  
 

Data wpływu wniosku do WBE  

 

 I.  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

1. 
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Stopień wojskowy  Nr PESEL 

                          

Nazwisko Imię  

                              

2 . 
Adres 

zamieszkania 

Ulica 

                        

Numer domu Numer lokalu 

                        

Miejscowość  

                        

Kod pocztowy Poczta 

                        

3 . 
Adres do 

korespondencji 
1)

 

Ulica 

                        

Numer domu Numer lokalu 

                        

Miejscowość  

                        

Kod pocztowy Poczta 

                        

4 . Numer telefonu wnioskodawcy 

5. 

Adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  
 

........  URZĄD  SKARBOWY  w  ......................... ...................... .............................  
 

Miejscowość  
 

Kod pocztowy 
 

Ulica 
 

Nr 

      
1) Wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi  o  przesyłanie korespondencji  pod inny adres niż zamieszkania.  
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II.  DANE DOTYCZĄCE  RODZAJU I ZAKRESU POMOCY 

1. 
Pełna nazwa 
przekwalifikowania 

zawodowego 

 
 

 

2 . 
Nazwa ośrodka 

szkoleniowego, NIP, REGON 

 

 

3. 
 

Miejscowość w której  

realizowane jest 
przekwalifikowanie zawodowe  

 

 
 

 

4 . 

 

Termin przekwalifikowania 
zawodowego 

od dnia 
 

…………………………………………..  
dzień /  mies iąc  /  rok  

do dnia 
 

…………………………………………..  
dzień /  mies iąc  /  rok  

5. 
Koszt  przekwalifikowania 

zawodowego, w tym: 

 

Szkolenie 

 

………………………………….zł  

 

Badania  lekarskie 

 

…………………………………..zł  

 

Egzamin 

 

 ………………………………….zł  

 

Inne koszty…………………………………………………………….  

 

………………………………….zł  

6 . 
Przewidywane koszty 
przejazdów  i  zakwaterowania 2 ) 

  

 

I lość  prze jazdów z  mie jsca  zamieszkania  do ośrodka szkolenia  i  z  powrotem   . . . . . . . . .  x ………. z ł =  ………  zł  

  

 

I lość  noc legów . . . . . . . . . . . . . .  x ………….. z ł =  ……………………………… zł  

7. 
Informacje dotyczące 
uzyskanej  już pomocy 

rekonwersyjnej  

Właściwe zaznaczyć:                korzystałem/ -am                 nie korzystałem/ -am       

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa organu wydającego decyzję ,  nr  i  da ta  wydania  decyzj i oraz  kwota  udzie lonej  pomocy)  

2) Wypełnić, jeżeli przejazd odbywa się na odległość po wyżej 50 km w jedną stronę z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia .  

 

III.  DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM  Ilość  zał .  

 1.   ŻOŁNIERZ ZAWODOWY : 

Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza  

o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej  

 

Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego  
 

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej  wysłudze lat służby wojskowej ,  w tym zawodowej 

służby wojskowej  

 

Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń  
 

 2.  BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY : 

Decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej   

Decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających  
w związku z pełnieniem służby wojskowej po za granicami państwa –  tylko w przypadku wydania  

 

Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat  służby wojskowej,  w tym zawodowej służby wojskowej  
(np. świadectwo służby)  

 

Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń   

 3.   MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO lub BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZA WODOWEGO: 

Skrócony odpis aktu małżeństwa (wydany po dniu zaginięcia lub śmierci  żołnierza)   

Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań 

służbowych  
 

Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń   

 4.   DZIECKO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO lub BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO lub jego OPIEKUN PRAWNY :  

Skrócony odpis aktu urodzenia   

Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań 
służbowych  

 

Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń   

Oświadczenie o stanie cywilnym 3 )  

Zaświadczenie o pobieraniu nauki  3 )  

Orzeczenie  o niepełnosprawności –  tylko w przypadku wydania  3)  

3) Dotyczy wniosku dziecka w wieku od 18 do 25 lat . 
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IV. KWOTĘ UDZIELONEJ POMOCY PROSZĘ PRZEKAZAĆ:  

 Na konto ośrodka szkolenia  realizującego przekwalifikowanie zawodowe  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Nazwa ośrodka szkolenia ) 

 Pod podany w cz. I adres zamieszkania  /  do korespondencji  * ) 

 Na mój rachunek w banku  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Nazwa banku) 
 

                          

 

(Numer rachunku) 

    

 

 

 

…………… ..…………………...………………..………………………….. 
data, czytelny podpis wnioskodawcy /  opiekuna prawnego /  pełnomocnika  * )  

(imię i nazwisko w pełnym brzmieniu)  

 

 

*) niepotrzebne skreślić  

 

 

INFORMACJA 

 

1. Żołnierz zawodowy i  były żołnierz zawodowy oraz uprawniony członek rodziny może korzystać z przekwalifikowania zawodowego 
lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia  

i  szkoleń.   

W sprawach, o których mowa wyżej ,  żołnierzowi zawodowemu lub byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz uprawnionemu członkowi 
rodziny pokrywa się, do wysokości limitu określonego w ustawie o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych koszty za: 

1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu;  

2) przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;  
3) noclegi  w miejscu szkolenia.  

Koszty przejazdów i  noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz uprawnionego 

członka rodziny do ośrodka szkolenia i  z powrotem pokrywa się,  jeżeli  przejazd odbywa się na odległość powyżej  50 kilometrów  

w jedną  stronę.  
 

2. Pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości  faktycznie poniesionych 
kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i  bi letów.  
 

3. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego transportu zbiorowego, wykonywanym przez 

przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie bi letu za przejazd drugą  
klasą pociągu pośpiesznego, z uwzględnieniem przysługujących ulg.  

 

4. Pokrycia kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:  

1) dla żołnierza zawodowego - dowódca jednostki wojskowej,  w której żołnierz pełni  zawodową służbę wojskową;  
2) dla byłego żołnierza zawodowego oraz uprawnionego członka rodziny - właściwy terytorialnie dyrektor WB E. 

 

5. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku  do dyrektora WBE złożonego  w jednostce 

wojskowej.  
 

6. Dowódca jednostki  wojskowej przesyła wniosek w terminie 7 dni  od dnia otrzymania do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrekto ra 

Centralnego Ośrodka Aktywizacji  Zawodowej  lub kierownika Ośrodka Aktywizacji  Zawodowej właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania uprawnionego.  

 

7. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz  uprawnionemu członkowi rodziny pomoc rekonwersyjna udzielana jest na p odstawie 

wniosku  skierowanego do dyrektora WBE właściwego ze względu  na miejsce ich zamieszkania złożonego w Wojewódzkim Sztabie 

Wojskowym lub Wojskowej Komendzie Uzupełnień .   
 

8. Właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek w terminie 7 dni  od dnia 

otrzymania do dyrektora WBE za pośrednictwem  dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej lub kierownika Ośrodka 
Aktywizacji  Zawodowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.  

 

9. Żołnierzowi zawodowemu i  byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz uprawnionemu członk owi rodziny prawo do pomocy 
rekonwersyjnej  w formie decyzji ustala  dyrektor WBE właściwego  ze względu na mie jsce zamieszkania uprawnionego.  

 

10. Żołnierzowi zawodowemu, byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz uprawnionemu członkowi rodziny posiadającemu decyzję 

przyznającą pomoc rekonwersyjną ,  dyrektor WBE pokrywa  koszty przekwalifikowania  do wysokości  nie większej  niż określony 
limit , przez:  

1) przekazanie należności  na rachunek bankowy ośrodka szkolenia  realizującego przekwalifikowanie zawodowe,  na podstawie 

oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;  
2) wypłatę należności  - po przedstawieniu oryginału dokumentu  potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania  

zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania  z wynikiem pozytywnym.  
 

11. W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty związane z pomocą reko nwersyjną 
podlegają zwrotowi.   


