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Nazwa usługi: 
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny  
 
Podstawa prawna: 
art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430). 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (przy składaniu 
wniosku można skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich -  parter, pokój 
nr 10).  
2. Załączniki  
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty, odpowiednio do okoliczności sprawy, jeżeli zachodzi 
konieczność:  
1) sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo 
ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:  
kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,  
oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, 
jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych (można skorzystać z druku 
oświadczenia, który jest dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój nr 10).  
2) sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej 
egzystencji:  

a) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i 
do samodzielnej egzystencji,  

b) oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej 
opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

3) sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie 
sądu o obowiązku sprawowania tej opieki.  
4) inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia. 
 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Do 7 dni. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 10, tel. 74 85-62-820. 
 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać 
pocztą bądź złożyć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym – parter, pokój nr 1a – obsługa 
interesantów).  
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