
OBWIESZCZENIE
WO JE WO D Y WARM I NS KO-MAZ A RS KI E G O

O PRZEPROWADZENIA KWALI FIKACJI WOTS KOWEJ
W 2013 ROKU

Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2012 roku, poz.461,poz.1101 i poz. l4aĄ,
rozporądzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra obrony Narodowej z dnia 21
listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzęnia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku (Dz. U'
z 2012 roku, poz. 1358) oraz $ 3 raąorządzełia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. I566,Nr 226,w2. 1834 i 22012 roku, poz. 68),
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Spełnienie obowipku stawienia się do kwalifikacji wojskowe1oznaczazg}oszenie
się osoby przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu
określonym w obwieszczeniu i wezwaniu imierrnym.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) męŹczyzn tnodzonych w t994 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, Wórzy nie posiadają okreŚlonej
kategorii zdolności do czynnej sfużby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach t992 i 1993, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie Za czasowo niezdolnę do
czynnej sfuzby wojskowej Ze względu na stan zdrowią jeżeli okres tej
niez do lnoś c i upływa prze d zakonczeniem kwalifikacj i woj skowej,
b) zostały :uznanę przez powiatowe komisje lekarskie za Czasowo niezdolnę do
czynnej sfuzby wojskowej zę względu na stan zdrowla, jezeli okres tej
niezdolnoŚci upĘwa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoŻyły, w Ębie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada L967 roku o powszechnym
obowiąku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii
zdolnoŚci do czynnej sfuzby wojskowej przed zakoilczęniem kwalifikacji
wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1989_1994' posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej sfuzby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania Ęch
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akadęmickim 20l2lŻ0|3 koilcząnaukę



w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkoł lub
kierunków, o ktÓrych mowa w $ Ż rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych
obowiągkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 3Ż1);
5) osoby, ktore ukończyłyl8 lat i zgłosiĘ się ochofiriczo do pełnienia sfuzby
wojskowej, jeŻeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej słuzby
wojskowej.

3. Do stawienia się do krvalifikacji wojskowej wąrwa wójt lub burmistrz
(prezydent miasta),

4 osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
I) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument ponłłalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej,1eże|i stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreŚlonym
w wezwaniu nie było mozliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej _ posiadaną dokumentację medyczną w tym
wyniki badan specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) w oj skow e mu kome ndantow i uzupełnień :
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifrkacj e zawodowe ;

c) potwierdzenie zg}oszenia się do rejestracji w przpadku wprowadzeniatakiego
obowipku;

5. osoba, ktÓra stawała juz do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii
zdolności do czynnej sfużby wojskowej przedstawia:
l) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwatifikacji
wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było mozliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej _ posiadaną dokumentację medyczną w tym
wyniki badan specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
ptzed dniem stawienia się do kwalif,rkacji wojskowej;
3) wajskowemu komendantowi uzupełnień _ wojskowy dokumęnt osobisty oraz
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacj e zawodowe;

6. osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowąkomisjąlekarskąoraz wojskowym
komendantem uzupełnień, właŚciwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się
przedwójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowąkomisjąlekarską



orźu wojskowym komendantem uzupełnień, własciwymi ze względu na miejsce
tego pobytu.

1' osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobyttl czŹlsowego trwającego
ponad trzy miesiące, z$aszają się do wÓjta lub burmistrza (prezydenta miasta),
własciwego ze względu na ich nowę miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
.vquznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. osoby, którę po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenię zantierzają
zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu. W pozostĄch przypadkach właściwoŚć miejscową
ustala się według przepisów art. 21 $ 1 pkt 3i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Wójt lub burmistrz (ptezydent miasta) :uqr:znacza osobie inny termin stawienia się
do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwarriu, jeŻeli osoba ta z wuŻnych
przyczw nie moze stawić się w określonym tęrminię izawiadomi o tym wójta lub
burmistrza srezydenta miasta) do dnią w ktÓrym obowiąanabyła stawiĆ się do
kwaliflkacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwieńzający przyczyny
niestawienia się.

10'osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których
orzęczoflo stałą lub dfugotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na
podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osÓb całkowicię
niezdolnych do pracy oraz nięzdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych
za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Wezpieczeń Społecznych, jak rÓwniez osÓb zaliczonych do osób
o znacznym stopniu niepehrosprawnoŚci albo o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawnoŚci w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osÓb niepełnosprawnych, moŻna nie poddawaĆ badaniom
lekarskim, jezeli przedstawią komisji lekarskiej orzeczenie lub }Yypis z tręści
orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawnoŚć, na podstawie
ktÓrego mozna okreŚlić zdolnośĆ tych osób do czynnej sfużby wojskowej.

ll'osoby' które podlegaĘ obowipkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
i z jakichkolwiek powodów nie stawĘ się do niej, są obowią7ane zgłosić się
wojskowego komendanta uzupehrień, własciwego ze względu na ich miejsce
pobyfu stałego lub pobytu czasowęgo trwającego ponad trzy miesiące, w celu
uregulowania stosunku powszechnego obowiąrku obrony. obowiąpek ten nwa do
czasu ukończenia pięidziesięciu |at życia, & W razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny, do czasu ukończenia szeŚidziesięciu lat Życia.

12.Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej
obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

13.W razię niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,



wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zurzędu lub na wniosek przewodniczącego
powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada
na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzy$mę w celu przymuszenia albo
zuządza przymusowe doprowadzenie przęz Policję do kwalifikacji wojskowej
w Ębie przepisÓw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji'

l4.Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub
burmistrzem (lrezydentem miasta), komisją lekarską oraz wojskowym
komendantem uzupeŁrień w określonym terminie i miejscu albo
nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, atakŻę
odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalisĘcznym) podlega
karze szywny albo karze ograniczenia wolności.

Olsztyn, dnia 2l stycznia 2013 roku


