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1. Zakres świadczonej usługi 
Orzekanie o konieczności sprawowania opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 
 

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy 
 Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) 

powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami: 

 oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych 
stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki, 

 ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

 oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę – 
w przypadku gdy wnioskodawca jest osoba, 

 oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, wyrażające zgodę na 
sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek 
rodziny 

Załaczniki: 
SO-16-01 wniosek o orzeczenie o konieczności sprawowania opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia 
zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 

 
3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną 
  

4. Opłaty 
Brak 
 

5. Miejsce złożenia dokumentów 
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: 
Urząd Gminy Gniezno, 
62-200  Gniezno,  
al. Reymonta 9-11 
2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:  
Sekretariat Urzędu Gminy Gniezno,  
al. Reymonta 9-11, piętro (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.003) 
3) Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Gniezno 
Al. Reymonta 9-11 parter, pok. 5 
62-200 Gniezno 
(61) 424-57-60 (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00) 
 

6. Osoby do kontaktu 
1. Karolina Moszczyńska - al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel:  61 424 57 50 

 

7. Sposób i termin załatwienia 
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. 
 

8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu 
komendantowi uzupełnień prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem 
Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania do zasadniczej służby wojskowej osoby podlegającej obowiązkowi 
odbycia tej służby. 
 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_16/so_16_01.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_16/so_16_01.pdf


9. Podstawa prawna 
art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 
2016r., poz. 1534 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 marca 2011r. w sprawie orzekania o 
konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 

10. Uwagi 
Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który: nie ukończył 16 roku życia lub został 
uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia, a w rodzinie nie 
ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej 
sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu. 
   

Opracował Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

Sprawdził  Anna Pacholczyk 09 listopada 2017 

Zatwierdził Anna Pacholczyk 01 grudnia 2017 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Karolina Moszczyńska 02 listopada 2017 

   

 


