
OBWIESZCZENIE
WO TE WO D Y WARMINSKO.MAZURSKIE G O

O PRZE PROWADZENIA KWALI FIKACJI WOJSKOWEI
w 2018 ROKa

Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 2l listopada 1967 roku o powszechnym
obowiqgku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. lJ. z 2017 r. poz. 1430 i 2217)), roryorz4dzenra
Ministra Spraw wewnEtrznych i Administracji oraz Ministra obrony Narodowej z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku @z.IJ.22017 r.
poz. 2254) oraz $ 3 ro4orz4dzenta Ministra Spraw WewnEtrmych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dllua23listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.IJ.22017
r. poz. 1980)

og la s z am l<w alifikacj q w oj skow q
kt6ra zostanie przeprowadzona

wokresieoddnia 91 1vfieLl 3,O4(tdodnia ,96. rr1A4t4 ,1.U48'

wlokalu m lL- sLl€60 -bem EU LrUA- \)

przy ul. lJt?+{D eLni"/'4- frG teeX ,s r+f64 a /4----

l. Spelnienie obowiqTku stawienia siE do kwalifikacji wojskowej ortacza zg)oszenie
sig osoby przed w6jtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow4
komisjq lekarsk4 oraz wojskowym komendantem uzupelnieri w terminie i miejscu
okreSlonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

2. Do stawienia sig do kwalifikacji wojskowej wzywa sig:
l) mghczyzn urodzonych w 1999 roku;
2) mgzczyzr. urodzonych w latach 199+1998, k16rry nie posiadaj4 okreSlonej
kategorii zdolno3ci do czynnej stu:Zby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997 - 199E, kt6re:
a) zostaly uznane przez powialowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej sluZby wojskowej ze wzglgdu na stan zdrowia, je2eli okres tej
niezdolno6ci uptywa przed zakoriczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostaty uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
crywtej sfuZby wojskowej ze wzglgdu na stan zdrowia, je2eli okres tej
niezdolno6ci uplywa po zakortczeniu kwalif,ftacji wojskowej i zloLryly, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 2l listopada 1967 roku o powszechnym
obowiqTku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianE kategorii
zdolnoSci do c4mnej stuZby wojskowej przed z.akoiczeriem kwalifikacji
wojskowej;
4) kobiety uro&one w latach 1994-1999, posiadajqce kwalifikacje przydatre do
c4mnej slu2by wojskowej oraz kobiety pobieraj4ce naukp w celu uzyskania tych
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kwalifikacji, kt6re w roku szkolnym lub akademickim20lT/2018 koricz4naukg
w szkolach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo bgdqce studentkami lub absolwentkami tych szkol lub
kierunk6w, o kt6rych mowa w $ 2 rozporu.qdzenia Rady Ministr6w z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi4Tkowi
stawienia siE do kwalifikacji woj skowej (Dz. U . z 2017 r. poz. 944);
5) osoby, kt6re ukofczylylS lat irycia i zglosity sig ochotniczo do pehrienia shrzby
wojskowej, je2eli nie posiadaj4 okreslonej zdolnoSci do czynnej slu2by
wojskowej.

3. Do stawienia sig do kwalifikacji wojskowej wr,rya w6jt lub burmistrz
(prerydent miasta),

4 Osoba stawiajqca sig do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
l) w6jtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dow6d osobisty lub inny dokument poztralajqcy na ustalenie to2samoSci;
b) dokument potwierdzaj4cy przycz11ny niestawienia sig do kwalifrkacji

wojskowej, jeZeli stawienie sig do kwalifrkacji wojskowej w terminie okre6lonym
w wezwaniu nie bylo mo2liwe;
2) powiatowej lamisji lekarshiej - posiadanq dokumentacjE medycznq w tym
wyniki badan specjalistyczrych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesigcy
przed dniem stawienia sig do kwalifikacji wojskowej;
3) woj skowemu komendantowi uzupelnieri :
a) aktualn4fotografiE o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia glowy;
b) dokumenty potwierdzaj4ce poziom wyksaalcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifi kacj e zawodowe;
c) potwier&erie zgloszenia sig do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego
obowi4Tku;

5. Osoba, kt6ra stawala juz do kwalifikacji wojskowej i ubiega sig o zmianp kategorii
zdolno6ci do czynnej stuZby wojskowej przedstawia:
l) w6jtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dow6d osobisty lub inny dokument pontalajqcy na ustalenie to2samo5ci;
b) dokument potwierdzaj4cy prrycryty niestawienia sig do kwalifikacji
wojskowej, je2eli stawienie sig do kwalifikacji wojskowej w terminie okreSlonym
w wezwaniu nie bylo mo2liwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadarrq dokumentacjg medycznq w tym
wyniki badari specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiqcy
przed dniem stawienia sig do kwalifftacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupelnieri - wojskowy dokument osobisty oraz
dokumenty potwierdzajqce poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifi kacj e zawodowe ;
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6. Osoby podlegajqce kwalifikacji wojskowej stawiaj4 sig przed w6jtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow{ komisi4 lekarskq oraz wojskowym
komendantem uzupelnieri, wlasciwymi ze wzglgdu na miejsce ich pobytu stalego.
osoby zameldowane na pobyt czasowy trwai4cy ponadtruy miesiqce stawiaiq siQ
przed w6jtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowqkomisjq lekarsk4
oraz wojskowym komendantem uzupelnieri, wlasciwymi ze wzglgdu na miejsce
tego pobytu.

7. osoby, kt6re w okresie od dnia ogloszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczgcia nnienily miejsce pobytu stalego lub pobytu czasowego tnvaiacego
ponad trry miesiqce, zglaszajqsig do w6jta lub burmistrza (grerydenta miasti;,
wlasciwego ze wzglgdu na ich nowe miejsce pobytu stalego lub pobytu
czasowego trwaj4cego ponad trzy miesi4ce. w6jt lub burmistrz (prerydent miasta;
Wntacza im miejsce i termin stawienia sip do kwalifikacji wojskowej.

8' osoby, kt6re po roqpoczgciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzajq
zmierut, miejsce pobytu stalego lub pobyru czasowego trwajqcego ponad trzy
miesiqce, stawiai{ sig do kwalifikacji wojskowej przed opuszcziniern miejsca
dotychczasowego pobytu. w pozostatych przypadkach wlasciwos6 miej scowq
ustala sig wedfug przepis6w art. 2l $ I pkt 3i g 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku - Kodeks postQpowania administracyjnego.

9. w6jt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznaczaosobie inny termin stawienia sig
do kwalilrkacji wojskowej ni2 okre6lony w wezwaniu, je2eli osoba ta z wuinyih
przyczytr nie moze stawi6 sig w okreslonym terminie i zawiadomi o tym w6jta lub
burmistrza (yezydenta miasta) do dnia, w kr6rym obowiq,zana byla stawi6-sig do
kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzajqcy przycryny
niestawienia sig.

10.Na osobach, kt6re podlegaty obowiq,zkowi stawienia siE do kwalifikacji
wojskowej i z jakichkolwiek powod6w nie stawily siE do niej, obowiqTek ten
ciqiry do korica roku kalendarzowego, w kt6rym koicz424 lata zrycia.

l l.Nieotrzymanie wezwanla tmlennego nle zwalnia osobv oodl tacet
obowiazkowi stawiennictwa do kwalifikacii woiskowei. od o u
stawienia sie w terminie i mieiscu wskazanvm wo nlu.

72.w mzie niestawienia sig do kwalifrkacji wojskowej bez uzasadnionej prrycryny,
w6jt lub burmistrz (prerydent miasta) z wzgdu lub na wniosek p.r.*Laoiirq""go
powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupelnieri naklada
na osobE podlegai4c4 kwalifikacji wojskowej grzywne w celu prrymuszenia albo
zarzqdza przymusowe doprowadzenie przez policiE do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepis6w o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
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l3.Niestawienie sip osoby podlegajqcej kwalifftacji wojskowej przed w6jtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), komisj4 lekarsk4 oraz wojskowym
komendantem uzupehrieri w okreslonym terminie i miejscu albo
nieprzedstawienie dokument6w, kt6rych przedstawienie zostalo nakazane, atak2e
odmowa poddania sig badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega
karzegrryv,rnyalbokarzeograniczeniawolnoSci.

Olsztyn, dnia l5 stycznia 2018 roku

WOJ W DA
WARMIT(S URSKI

Artur ojecki
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