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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, tel. 61 477-81-94, fax. 61 477-88-55

KARTA INFORMACYJNA
dot. uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad
członkiem rodziny
Podstawa prawna:
• Art. 39a w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania
o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej
służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r., Nr 64, poz.
333).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).
3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej
egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności).
4. Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej
(ewentualnie).
5. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny,
bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.
6. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim
bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej.
7. Oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej,
wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin udzielenia odpowiedzi:
Czas realizacji do 30 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny - stanowisko ds. Obronnych, Kultury i Zdrowia, tel. 61 477-81-94 wew. 32 pokój
nr 8 (parter)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje:
Godziny pracy: poniedziałek 8ºº-16ºº, wtorek-piątek 7³º-15³º
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.
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