
PRZEKWALIFIKOWANIE 
ZAWODOWE 

Wojskowe Biuro Emerytalne 
w Gdańsku 
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ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O PRZYZNANIE POMOCY REKONWERSYJNEJ 

Dowódca 
Jednostki Wojskowej 

Przekazanie wniosku wraz z załącznikami 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

Przekazanie wniosku wraz z opinią 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

Wydanie decyzji o przyznaniu 
prawa do pokrycia kosztów 

przekwalifikowania zawodowego 

Weryfikacja wniosku  pod 
prawidłowości  jego wypełnienia 

względem 
oraz 

kompletności załączników 

otrzymują: 
- wnioskodawca 
- dowódca jednostki 
- OAZ 
- DSS 
- a/a 

Weryfikacja wniosku oraz załączonych 
dowodów pod względem merytorycznym Kierownik OAZ 

Żołnierz zawodowy 

Dyrektor WBE 

Wzór wniosku strona www - 
DRUKI 

PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 
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ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O PRZYZNANIE POMOCY REKONWERSYJNEJ 

Szef WSzW 
Komendant WKU 

Przekazanie wniosku wraz z załącznikami 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

Przekazanie wniosku wraz z opinią 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

Kierownik OAZ 

Były  żołnierz 
zawodowy, 

małżonek, dziecko 

PRZEZ BYŁEGO ŻOŁNIERZA, MAŁŻONKA, DZIECKO 

Kierownik OAZ 

Weryfikacja wniosku pod 
względem prawidłowości 

jego wypełnienia oraz 
kompletności załączników 

Weryfikacja wniosku pod 
względem 

merytorycznym 

Przekazanie wniosku wraz z załącznikami    
i opinią w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

DYREKTOR 
WBE 

Wydanie decyzji o przyznaniu 
prawa do pokrycia kosztów 

przekwalifikowania zawodowego 

Decyzje otrzymują: 
- wnioskodawca 
- OAZ 
- DSS 
- a/a 
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ROZLICZANIE KOSZTÓW PRZEWALIFIKOWANIA 
ZAWODOWEGO 

CZĘŚĆ I 
 
SFINANSOWANIE - DOFINANSOWANIE 

Wpływ do WBE oryginału faktury (rachunku): 

1. Nabywca - osoba korzystająca z przekwalifikowania 
2. Płatnik – WBE w Gdańsku 

Weryfikacja zgodności danych ujętych w 
fakturze lub rachunku z decyzją 

Wpłata  należnego 
podatku dochodowego 

Dostarczenie dokumentu 
potwierdzającego ukończenie 

przekwalifikowania zawodowego 
z wynikiem pozytywnym 
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Zapłata faktury 

W PRZYPADKU 
DOFINASOWANIA 

przedstawienie faktury 
lub rachunku potwierdzającego 

pokrycie części kosztów 
przekwalifikowania zawodowego 

przez wnioskodawcę 

przyjęcie faktury lub rachunku 
nastąpi po wydaniu decyzji 

w terminie 30 dni od daty zakończenia 
przekwalifikowania zawodowego 



ROZLICZANIE KOSZTÓW PRZEWALIFIKOWANIA 
ZAWODOWEGO 

CZĘŚĆ II 
 
REFUNDACJA 

Złożenie oryginału faktury 
lub rachunku  wystawionego 

na wnioskodawcę oraz zaświadczenia o 
ukończeniu przekwalifikowania 

zawodowego z wynikiem pozytywnym 

Weryfikacja zgodności danych ujętych w 
fakturze lub rachunku z decyzją 

Wypłata  należności 
pomniejszona o należny 

podatek dochodowy 

przyjęcie faktury lub rachunku 
nastąpi po wydaniu decyzji 
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ROZLICZANIE KOSZTÓW PRZEWALIFIKOWANIA 
ZAWODOWEGO 

CZĘŚĆ III 
 
ZWROT KOSZTÓW ZA PRZEJAZDY I NOCLEGI 

Złożenie oświadczenia o wysokości faktycznie 
poniesionych kosztów  przejazdów i noclegów wraz 

z załącznikami (oryginały dowodów wpłaty, 
rachunków i biletów) 

Weryfikacja zgodności danych ujętych 
w oświadczeniu i  załączonych dowodów z decyzją 

Wypłata  należności  pomniejszona 
o należny podatek dochodowy 

Wzór oświadczenia 
strona  WWW - DRUKI 

Były żołnierz zawodowy, małżonek 
oraz dzieci  po zmarłym żołnierzu 

Żołnierz zawodowy 
ZWROT KOSZTÓW REALIZUJE 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 
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ROZLICZANIE KOSZTÓW PRZEWALIFIKOWANIA 
ZAWODOWEGO 

CZĘŚĆ IV 
 
ZWROT KOSZTÓW W PRZYPADKU NIEUKOŃCZENIA PRZEKWALIFIKOWANIA 

Wezwanie do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego 

ukończenie przekwalifikowania 
z wynikiem pozytywnym 

Zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania oraz wezwanie do zwrotu 

kosztów przekwalifikowania 

Wezwanie przedsądowe 
do zwrotu kosztów przekwalifikowania 

Pozew o zwrot kosztów 
złożony do właściwego sądu 

Termin 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania 

Termin 7 dni od dnia 
otrzymania 
wezwania 

Termin 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania 

w ciągu 30 dni po upływie terminu 
określonego w wezwaniu 

przedsądowym 
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