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UZNANIE OSOBY PODLEGAJĄCEJ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUZBY
WOJSKOWEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY
Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
( Dz.U. Z 12 maja 2015r. poz. 827 – tekst jednolity)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca (żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki) winien złożyć
wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:
-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie
niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,
-oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej
opieki,
-jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku
orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,
pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
- w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.
II. OPŁATY:
Podanie, załącznik oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia
wymaganych dokumentów.
Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi
Uzupełnień w Lesznie lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich – Wojciech Szczeszek, tel. 65 546-76-73
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu który wydał decyzję
(odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie
VI. UWAGI:
1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
-żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową
-osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
2. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
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