
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.68

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.68-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1 Rezultat 1:  Spis spraw

R.1.1 wpisany rok: 2020
R.1.2 referent: numer PESEL zdaj ąceg o
R.1.3 symbol komórki organizacyjnej: WSA
R.1.4 oznaczenie teczki: 5572
R.1.5 tytuł teczki: Orzekanie w sprawach wojskowych
R.1.6 wpisany numer sprawy: 2

R.1.7
sprawa: wniosek o uznanie za żołnierza samotnego  (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny 
merytorycznie)

R.1.8 od kogo wpłynęło pismo: Kamil Maciejewski
R.1.9 pismo z dnia: 09.06.2020  lub 9 czerwca 2020  lub 2020-06-09
R.1.10 data wszczęcia sprawy: 10.06.2020  lub 10 czerwca 2020  lub 2020-06-10 

R.2 Rezultat 2: Wezwanie do usuni ęcia braków we wniosku 
R.2.1 nazwa organu wzywającego: Prezydent Miasta Torunia 
R.2.2 adres organu wzywającego: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toru ń

R.2.3 imię i nazwisko wnioskodawcy: Kamil Maciejewski    

R.2.4

adres wnioskodawcy:Akademia Wojsk L ądowych im. generała Tadeusza Ko ściuszki we Wrocławiu,  
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław   lub  
Akademia Wojsk L ądowych im. gen. Tadeusza Ko ściuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-
147 Wrocław   lub  
Akademia Wojsk L ądowych im. Tadeusza  Ko ściuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147  
Wrocław   lub
Akademia Wojsk L ądowych , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław lub
ul. Chrobrego 12 m. 3, 87-100 Toru ń

R.2.5 podstawa prawna: art. 64 § 2
R.2.6 wskazany przedmiot sprawy: uznanie za żołnierza samotnego

R.2.7
do złożonego wniosku nie dostarczono:  Zaświadczenia z jednostki wojskowej 
o odbywaniu słu żby  lub Za świadczenia z Akademii Wojsk L ądowych we Wrocławiu o odbywaniu 
słu żby 

R.2.8 termin uzupełnienia braków we wniosku: 7 dni 

R.2.9

miejsce dostarczenia wymaganych dokumentów: Wydział Spraw Administracyjnych Urz ędu Miasta 
Torunia, ul. Batorego 38/40,  87-100 Toru ń lub  
Wydział Spraw Administracyjnych , ul. Batorego 38/4 0,  87-100 Toruń lub
Urząd Miasta Torunia  Wydział Spraw Administracyjnych, pokój nr 25 

R.2.10 skutki nieusunięcia braków: pozostawienie podania lub wniosku bez rozpoznania
R.3 Rezultat 3: Decyzja administracyjna w przedmiotowej  sprawie

R.3.1 oznaczenie organu wydającego decyzję: Prezydent Miasta Torunia 
R.3.2 znak sprawy: WSA.5572.2.2020

R.3.3
podstawa prawna wynikająca z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej: art. 127 

R.3.4
podstawa prawna wynikająca z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego: art. 104 

R.3.5 rozstrzygnięcie: wykreślony zapis "nie uzna ć"
R.3.6 data urodzenia wnioskodawcy: 14.04.1990 lub 14 kwietnia 1990  lub 1990-04-14 

R.3.7

uzasadnienie zawiera informacje o spełnianiu kryteriów ustawowych przez żołnierza  wnioskodawcę:
1) nie pozostaje w zwi ązku mał żeńskim, 
2) prowadzi odr ębne gospodarstwo domowe, 
3) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny, 
4) nie ma innych osób zobowi ązanych do pokrywania nale żności z tytułu zajmowania tego lokalu. 
lub odst ąpienie od uzasadnienia decyzji, powołuj ąc się na art. 107 § 4 Kpa 

R.3.8 organ odwoławczy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
R.3.9 termin wniesienia odwołania: 14 dni lub czterna ście dni 
R.3.10 podstawa prawna zrzeczenia się odwołania od decyzji:  art. 127 a 

R.4 Rezultat 4:  Metryka sprawy
R.4.1 oznaczenie sprawy:  WSA.5572.2.2020  lub 10.06.2020  lub 10 czerwca 2020 lub 2020-06-10
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R.4.2
tytuł sprawy:  uznanie za żołnierza samotnego  (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny 
merytorycznie)                                                                 

R.4.3
data podjętej czynności: 10.06.2020  lub 10 czerwca 2020  lub 2020-06-10  
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny 
merytorycznie)                                                                                                                  

R.4.4
data podjętej czynności:  12.06.2020  lub 12 czerwca 2020  lub 2020-06-12
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie wezwania do usuni ęcia braków we wniosku 
(dopuszcza się równoważny zapis, poprawny merytorycznie)  

R.4.5

data podjętej czynności: 22.06.2020  lub 22 czerwca 2020  lub 2020-06-22
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie  decyzji w przedmiotowej sprawie  (dopuszcza się 

 równoważny zapis, poprawny merytorycznie)                                                                     
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