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REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nazwa usługi:

ODROCZENIE ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZE WZGLĘDU
NA KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD
CZŁONKIEM RODZINY
PODSTAWA PRAWNA:

Art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
 osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej;
 pełnoletni członek rodziny (osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej)
wymagający sprawowania bezpośredniej opieki.
Kryteria:
Osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej musi sprawować bezpośrednią
opiekę 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, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem
pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania
opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki.

Jakie dokumenty:
- wniosek do Burmistrza Miasta;
- pisemna zgoda osoby, którą poborowy ma się opiekować;
- pisemne oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie osób, którymi będzie się opiekować
wraz z uzasadnieniem;
- potwierdzenie zameldowania;
- stosowne orzeczenie o niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami wydaje decyzję o uznaniu
konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

OPŁATY:

nie pobiera się opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

w terminie 14 dni
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Referat Zarządzania Kryzysowego
ul. M. Kopernika Nr 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter, pokój nr 10
tel. 85 73 18 139
e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj:
- w poniedziałki - od 800 do 1600
- natomiast w dniach: od wtorku do piątku - od 730do 1530

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie składa się w Biurze
Podawczym Urzędu Miasta.
UWAGI:

OpracowaŁ: Janusz Porycki
Sprawdził: Nona Simoniuk
Zatwierdził: Janusz Porycki

