
................................................................. 
(nazwisko i imię wnioskodawcy) 

  

 

................................................................. 
(dokładny adres zamieszkania) 

  
.......................................................................... 

 

 

                                      w    ....................................................................      
 

   

 
WNIOSEK 

o  uznanie  poborowego, żołnierza* za  posiadającego  na  wyłącznym  utrzymaniu  członków  rodziny   
 

  
 Proszę o uznanie   ..................................................................................................     syn     .................................  
                    (imię i nazwisko)                                                                          (imię ojca)               

                  
PESEL ............................., ur....................................................,     zam. ...................................................................... 
                                                             (data: dzień, miesiąc, rok)  (miejsce urodzenia)                                   (dokładny adres: miejscowość, ulica, nr domu)   

odbywającego zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej nr ............. w ..................... od dnia ................ 200.. r.*   

powołanego do służby wojskowej przez  Wojskową Komendę Uzupełnień w ……………………………………*       za   posiadającego   na 

 wyłącznym  utrzymaniu  członka  rodziny.    
 

 

I. Na wyłącznym utrzymaniu poborowego  (żołnierza) *  pozostają następujący członkowie rodziny: 
 

 
 

Lp. 

 
 

Imię i nazwisko 
 

 
Stopień 

pokrewieństwa  
w stosunku do 
poborowego 
(żołnierza) 

 

 
Data 

urodzenia 

 
Adres  

zameldowania 

 
Uwagi 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

Powyższą prośbę uzasadniam następująco: 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 



.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

               .............. ..................... 200.... r. 
                                       (miejscowość) 

      ........................................................ 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
* niepotrzebne skreślić  
 
 

Do wniosku doł ącza si ę:   
- kartę powołania do czynnej służby wojskowej  (w przypadku poborowego),  

- zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej (w przypadku żołnierza) 

-  lub zaświadczenie o przeszkoleniu wojskowym (w przypadku absolwenta wyższej uczelni),  

- zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu członków rodziny,  

- oświadczenie członka rodziny o braku dochodu,  

- orzeczenie sądu o obowiązku alimentacyjnym (w przypadku posiadania takiego obowiązku),  

- zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o odbywaniu służby zastępczej (w przypadku poborowego skierowanego do służby zastępczej) 
 
 
 

 

POUCZENIE 

 
1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny  może wnieść poborowy (żołnierz) lub 

uprawniony członek rodziny.  

2. Członkami rodziny poborowego (któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej) lub żołnierza 
(odbywającego zasadniczą służbę wojskową) pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice 
oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany 
przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu 
roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.  Powyższego przepisu  nie stosuje się do osób w nim wymienionych, jeśli utraciły prawo do zasiłku 

dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza. 


