
OBWIESZCZENIE
WO J EWO D Y WARM I rtS KO-MAZ A RS KI E G O

O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI VOTSKOWEJ
w 2020 RoKa

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 2l listopada 1967 r. o powszechnym obowi4zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 i 2020), rozprz4dzenia Ministra
Spraw Wewngfznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z drtta 4 yiAziemika 2019
r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) oraz

$ 3 rozpoz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1980)
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l. Spehienie obowiqzku stawienia sig do kwalifikacji wojskowej omaczaz$oszaie
sig osoby przed w6jtem lub burmistzem (prezydentem miasta), powiatow4
komrsj4 lekarsk4 oraz wojskowym komendantem uzupetrief w terminie i miejscu
okre5lonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

2. Do stawienia sig do kwalifftacji wojskowej wzywa sig:

1) mgaczyznwodzonych w 2001 roku;
2) mgilczyzn urodzonych w latach 1996-2000, kt6rzy nie posiadaj4 okreSlonej

kategorii zdolnoSci do czynnej sfuZby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999 - 2000, kt6re:
a) zostaNy uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej sfuzby wojskowej ze wzglgdu na stan zdrowr4 jezeli okres tej
niezdolnoSci uptywa przed zako/rczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostatry uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej stuZby wojskowej ze wzglgdu na stan zdrowi4 je2eli okres tej
niezdolnoSci uptywa po zakofrczeniu kwalif,ftacji wojskowej i zloiryly, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmiang kategorii
zdolnoSci do czynnej sfuzby wojskowej przed zakofczeriem kwalifikacji
wojskowej;
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4) kobiety uro&one w latach 1996-2001, posiadaj4ce kwalifftacje przydatne do

czynnej sfuZby wojskowej lub pobieraj4ce naukg w celu uzyskania tych
kwalifftacji, kt6re w roku szkolnym lub akademickim 201912020 kofrczq naukg

w szkolach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo bpdece studentkami lub absolwentkami szk6l lub
kierunk6w, o kt6rych mowa w $ 2 rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnta
28 kwietria 2017 r. w sprawie v7s[62nni4 grup kobiet poddawanych obowiqzkowi
stawienia sig do kwalifikacji wojskowej @2. U. 22017 r. poz.944);
5) osoby, kt6re ukoriczylylS lat iycia i zglosily sig ochotniczo do kwalifikacji
wojskowej do kofca roku kalendarzowego, w kt6rym kohcz424 lata 2yci4 jeileli

nie posiadajq okeSlonej kategorii zdolnoSci do czynnej slu2by wojskowej.

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

4. Osoba stawiaj4ca sig do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy pnedstawia:
l) w|jtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dow6d osobisty lub inny dokument pozwalaj4cy na ustalenie to2samo3ci;

b) dokument potwierdzaj4cy ptzyczyny niestawienia sig do kwalifikacji
wojskowej, jeZeli stawienie sig do kwalifikacji wojskowej w terminie okreSlonyrn

w wezwaniu nie bylo moZliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadan4 dokumentacjg medycm4 w t,'m
wyniki badan specjatistycznycb, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesigcy
przed dniem stawienia sig do kwalifikacji wojskowej;
3) w oj skow emu komendantowi uzupelniefi :
a) aktualn4 fotografrg o wymimach 3 x 4 cm beznakrycia glowy;
b) dokumenty ponvierdzaj4ce poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz

posiadane kwalifikacj e zawodowe ;

c) potwierdzenie zgloszenia sig do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego

obowiqzku;

5. Osoba, kt6ra stawda juz do kwalifikacji wojskowej i ubiega sig o zmiang kategorii
zdolnoSci do czynnej shrZby wojskowej przedstawia:
l) wdjtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasla):
a) dow6d osobisty lub inny dokument pozwala1qcy na wtalenie tozsamoSci;
b) dokument potwierdzajqcy przyczyny niestawienia sig do kwalifikacji

wojskowej, jezeli stawienie sig do kwalifikacji wojskowej w terminie okreSlonym
w wezrvaniu nie bylo mo2liwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadan4 dokumentacjg medycznq w tym
wyniki badan specjalistycarycfu przeprowadzonych w okresie dwunastu miesigcy
przed dniem stawienia sig do kwalifftacji wojskowej;
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3) wojslawemu komendantowi uzupelniefi - wojskowy dokument osobisty oraz
poturierdzaj4ce poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe;

6. Osoby podlegaj4ce kwalifikacji wojskowej stawiaj4 sig przed w6jtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow4 komisj4 lekarskq oraz wojskowyrn
komendantem uzupetnien, wla.Sciwymi ze wzglgdu na miejsce ich pobytu stalego.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwaj4cy ponad trzy miesi4ce stawiaj4 sig
przed w6jtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow4 komisj4 lekarsk4
oraz wojskowym komendantem uzupelniefr, wla$ciwymi ze wzgljdu na miejsce
tego pobytu.

7. Osoby, kt6re w okresie od dnia ogloszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczgcia zmienily miejsce pobytu stalego lub pobytu cznsowego trwaj4cego
ponad trzy miesiqce, zglaszaj4 sig do w6jta lub burmistrza (prezydenta miasta),
wtraSciwego ze wzglgd.u na ich nowe miejsce pobytu stalego lub pobytu
czasowego trwajqcego ponad hzy miesi4ce. W6jt lub burmistrz (prezydent
miasta) Wmacza im miejsce i termin stawienia sig do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby, kt6re po rozpoczgciu kwalifrkacji wojskowej na danym terenie zamierzajq
zmienid miejsce pobytu stalego lub pobyfu czasowego trwaj4cego ponad trzy
miesi4ce, stawiajq sig do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobltu. W pozostatych przypadkach wlaSciwoSd miejscowq
ustala sig wedtug przepis6w art. 21 S I pkt 3i g 2 ustawy z dntal4 czerwca1960
roku - Kodeks postgpowania administacyjnego.

9. W6jt lub burmisrz (prezydent miasta) wyrncza osobie irury termin stawienia sig
do kwalifftacji wojskowej ni2 okreSlony w wezwaniu, je2eli osoba ta z wdimych
przyczy{t nie mo2e stawii sig w okreSlon}.rn terminie i zawiadomi o tym w6jta lub
burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w kt6rym obowiqzana byla stawii sig do
kwatifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzaj4cy przyczyry
niestawienia sig.

l0.Na osobach, kt6re podlegaty obowiqzkowi stawienia sig do kwalifikacji
wojskowej i z jakichkolwiek powod6w nie stawity sig do niej, obowiqzek ten
ciqly do korlca roku kalendarzowego, w kt6rym koircz124lataficia.

I l.Nieotrzvman re wezvrania imiennepo nie zwalnia bv nodlesaiacei
obowiazkowi stawiennictwa do kwalilikacii woiskowei. od obowiazku
stawienia sie w terminie i mieiscu wskazanvm w obwieszczeniu.

l2.W razie niestawienia sig do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
w6jt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzgdu lub na wniosek przewodniczqcego
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powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupelniei naklada
na osobg podlegaj4c4 kwalifikacji wojskowej grzywng w celu przymuszenia albo
zuzqdza przymusowe doprowadzenie przez Policjg do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepis6w o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

l3.Niestawienie sig osoby podlegaj4cej kwalifftacji wojskowej przed w6jtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), komisj4 lekarsk4 oraz wojskowyrn
komendantem uzupetnien w okreSlonym terminie i miejscu albo
nieprzedstawienie dokument6w, kt6rych przedstawienie zostalo nakazane, atak2e
odmowa poddania sig badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega
karze gzywny albo karze ograniczenia wolnoSci.

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 roku
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