
OBWIESZCZENIB
WOf, EVODY WARMI]TSKO-MAZURSI(EGO

o PnzEPRowADzENIU K\łALIFIMCII worsKoWEI
w 2012 RoKa

Nó podsi'ń€ art 35 ust 1 BlNvy Ż dnia 2l liśolada 196? rcku o pow*clo'b
obowią''lo otdony B@ąTospolilej Polskiej (Dż' U. Ż 2004 rcku Nr ż41' poz. u16 

' 
t'łt 211'

poż' 2742' Ż 2oo5 Dktr tr 180, poz 149ó, z 2006 
'olo 

Nf lą poz. 708 i Poż' 711 i Nr 220'
poz. 16ł0 i z 2007 ólo Nr l07'!@ 13Ż,Nl176' pe 1242, z 2008 okD N. l7l' poz. 1056
N. 180' póZ 1109, N. 206, tFa 1288, N. 208, poz. 1308 i Nr 223' !oz. 1458' z 2009 Ńk! Nl 22'
poŻ l20' N.97' PZ 801' Nr 161' poz 1278, Nr l90' poz' 1474 i Nr 219, p@ 1706, z 2010 Ńku
Nr lo?' !o4 ó79, Nr l13, p@' 745, Nr l27' Fz 857, Nr i82. poz' 1228, Nr 2t7, poż. 1427 i Nr
Ż4ł, p@.760l, z201| l'Nl2Ż, Poż' 114' Nl l 12, !oz' 654, Nr 17l' pd. 1016' Nr l85' Poz t092.
Nr l87, poz. 1109, Nr 2x' !oŻ 1368)' rczpfŻcaia MinjŚta spw veMęEaych
i Afuinishcji oM MiIistE oholy N@dowj z.lnja 2? paźóżićmika 2011 rcku w s'ńwie
p@po9!d4!ia kwlfi}&ji wojśkowj w 2012 ret! (DZ U. Nr 245' !oz' 1463) o@ $ 3
MpofŻądan Mi'isl8 spN 'w€MęEaych i Adlilisb&ji ole M'iŚtB ot{oly Nalodow€j
z dni.23 liśopada 2009 Dku w splswic kMffiocji ŃjskMj (DZ U. Nr 20z roz. 1566 i Nr
226,vŁ la34)'

o gła szam l<w, alifikąĘ ę w oj s kow q,
łnóra zostsnie przepmwadzona

prry ul.

l. spehi€nie obowiqplo sbwienia się do kwalifikacji wojskowej o?'ffimąłosfuk
się osoby prz€d wójt€n lub bumistzem (prezydentem misba), powiatową
komisją l€kaBką oraz wojskoĘn koEmdantem uzĘehieli w tqńinie i miejsou
o}t€ślonym w obwieszczeniu i w€zwaniu imi€ffi}-m.

2. Do stawjenia się do kwali6]G.ji wojsłowej wąw się:
1) nęzcł% urodmnych w 1993 L;
2) mężlzyal uodzotrych w larach 19E&r99' Idór'y ni€ posiadŻją oheślon€j
klL€goń ,dol'ości do cłłrrEj słuŻby wojskowej:
3) osoby urodzo e w latach 1991-19!Ź' ktoę:
a) zostdy ualane Przż powiatowe konisje lekaBkie za czasowo Ńezdolne do
cąmej słłby wojskowej ze wzgl@u na stan zdmwią j€żeli olos t€j

ńezdolnośli upływs pued Żakończeniem kwalifikaoji \ł'ojskow€j'
b) zost ły m'ne pfzez powiatołt komis.ie leka.skie u czasowo liqdolne do
czynnej słuzby wojskowej Ż€ 'łzględu na stan zórcwią jeżeli olfes tej
ńezdoltlości upb'ł{ po z'końcŻeniu kwsrifiklcji wojskoY,Ej i żołł' w Ęńie
alt. 28 uś. 4 i 4b rrstawy z dnja 21 listoPada 1967 rclo o pfilszcbnyn

w okesie od dnia!6,fuhfr;lBlX' do dniu'2.g r!o!<a lol,-'
w lokab ?"ń



obowiązku obrcny Rzecą"ospolitej Polskiej, Mioski o ,mianę katego.ii
zdolnośc' do cłmej służby wo''skowej przed zakońcEni€m kłalifikacji

4) kobiery urodzono w tatach 198&1993' posiadające kwalifikacjć przydatne do
cąnnej słĘby wojskowej oE kobiety pobi€rąjąoe naŃę w celu lzysk'nia tych
kwalifikacji, któr€ w roku szkolnym lub akademickin 2011/2012 kończq nauĘ
w szkoł'ch lub na uczelniach nedycznych i \łetetparyjnych ore na kierw*aoh
psychologicznych, albo będqpe sfudeltkami lub absolwerŃkami tych szkół lub
ki€runkór', o których mo\ła w $ 2 roŻporządzenia Rady Ministńw z dnia
1l majca 2010 roku w sp.awi€ wskazania gnip kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się do kwaliflkacji wojsko\łej (Dz. U' Nr s4, poŻ' 32l);
5) osoĘ' kt5rE ukoncŻyvl8 lat i zgłosiły się ehotnicm do peh enia służby
wojskowej, j€żeli nie posiadają okeślonej zdolnŃci do czynnej słuzby

Do sł'wieni! Śię do kwrlifik'cji wojlkowej wzywa wójt lob burbisirz
(pr.zydent nirstr),
osoba stawiająca się do kwalifikacj i wojskow€j po /r p'4s7 przedslawja:
I) wójtowi lab bmistrfui (pr€rd^towi niaśta):
a) dowod osobisty lub imy dokument pozwalający na ustalenie tożsmości;
b) dokument potłi€rdający prŻyczyny ńestawienia się do k alifikacji
wojskowej,jeżeli stawienie się do kwaliffkacji wojskowej w terminie ok€śtonyn
w wezwaniu nie było możliwe;
2) poviato ej konisji lełĄfsłlrej posiadaną dokunr€nrację m€dyoalą w łm
Ęniki badań sPecjalistycaycĘ prŻeprowad"onych w okesie dwrlnasn'l miesięcy
Prćd dliem stawieia się do k}?lifiłeji wojskomj:
3) wojsk veńu k nendanb,viuwel ień:

J.

a) aktualną fotografię o wymi&eh 3 x 4 cm bez Mkr'cia głowy;
b) dohmenty potwi€rdzające poiom wykżałcenia lub pobiemrfe naŃi otlz
poŃadane kwaiifi kacje zawodov]e;
c) potwierd.zeni€ zgłMnia się do rejest-&ji w p.zr?'dh wpmwadunia takiego

5. ośobą kóta s..\łałajuz do kwalifikacji wojskow€j i ubi€g5 sĘ o ,fianę kategorii
zdolności do c4nnej ęłużb} wojskołej predsl'q ia:
1) wójtowi lub bunnistłŻowi (P.ezrde"to\|i ńi6ta):
a) dowód osobisł lub imy dokuo€Dt poryalający na usta]enie tożs{'ności;
b) dokunent PotwiEdu.jący przyczyry ni€stawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeż€li stawienie się do kwalifikacji '\łojskowej w terminie okeśloD}"n
w wezwaniu nie było nożliwe;
2) powialowej kDnbji lefuńkięj_ posiadaną dokumentację ntedyczltą w bm
Ęniki badań sp@jalisłoalych' pfzeprowadzonych w oki€sie dv'l'lasfu miesięcy
Przed dnieD staq ienia się do kwalifiłej i q oj śłosej;
3) wojŚtĄrenu karendMtow' @'?el''e,ł wojskowy dokurn€nt osobisł o@
dokuroenty potwierdujące poziom wykśztałcenia lub pobi€ranie nafi omz



posiadme kwal jfi kacj€ zawodowć;
ó. osoby Podl€gając€ kwalifikacj; wojskowej stawiają się przed wójten lub

burmistrzem (prezydmtem ńiasla), powiarową koinisją i€kaJską orsz wojskowym
konrendantem uzupełnień' włsściwyni Że względu na rniejsce ich }ob}łu s'!łego'
osoby ,meldorme na pob}t czasowy trwający ponad trzy rniesiące stawiają się
pr4d wójtem lub burmistrz€m (prezyd€ntem dasta)' lowiatową koinisją lekaJską
oro wojskołym komendantem uzupełnień' właściwymi re wględu na miejsce
tego pobńr.

7' osoby, które w okesie od dnia ogłoszĘia kwalifikacji wojskow€j do dniajej
rozpoczęcia zni€niry miejsce pob}tu stałego lub pob}tu cAowego trwającego
ponad trzy mjesią@' ŻgłNają się do wójta tub burmistrza (prezydenta miasla),
właściwego 2e względu na ich now€ niejsce pob)łu stałego lub pob}'tu
czóowego tńvającego ponad tłzy miesiqpe' wójt ]ub bu.nistŹ (Prezydent miasta)
wyaacza im ni€jsce i temin stawienia się do kwalifikacji wojskowej '

8' osoby' które po rozpoczęciu h'alinkacji wojskowej na danym tere'ie mi%ją
Żnienić miejsce pob},tu śałego lub pob}tu c?'sowego trwającego ponad t zy
miesiące' stawiaią s;ę do kwslifikeii wqiskowei pŹed opuvczniem nieisca
dotychczasowego pobytu. w pozostab/ch Prłpadk'ch właściwośó miej$ową
ustala się według pr2epjsów alt' 21 $ l pk 3i 0 2 ustawy z d'ia 14 cuerwca 1960
rcku _ Kod€ks posĘpowmia adninistracyjne8o.

9' wójl lub bulmisfz (prezyd€nt miasta) wyznaca osobje inny ternin sra,łienia się
do kwalif*acji wojskowej niż okeślony w wezłmiu' jez€li osoba la z w3znych
przyczyn nie może stawić się w okrrślon}n teminie i zawiadomi o tym wójta lub
bumistu (Prezydeńa miast]a) do dniĄ w którym obowiąz1tt' byla stawić się do
lvalifikacji wojskowej omz przedŚtawi dokune Potwierdzjący przyczyny

10'osb s1awiających się do kwalifikacji wojskowej' w Śosunku do ldryc}
orz€czono stałą ttrb dłu8otrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rclĄm M
podstawie Btałf o ub€zpieczeniu społecaym rolników' os1jb całkowicie
niezdolnych do pracy oraŻ niezdohych do smodzieln€j egzyrt€nc'ji lub uznanych
u całkowicie njezdolne do Pńcy M Podstawie lstawy o emerynrach i r€ntach
z FundBzu tjb€zpiectń społecalyc}' jak ńiłnież osób alicmnych do osb
o aeaym stopniu ńepehospra\łności albo o umiarkowanym stopniu
niepehosprawności w rczomiĆniu ustasy o r€h'abilitacji zawodowej i społecaEj
oraŻ ztrudnianiu osób niepełnospraMych' można nie poddawać badaniom
lekarskim' j€zeli przedstawią komisji lekeskiej orzeczenie lub w}pis z tre]ici
otrczeni' stwierdzającego tę ni€zdolność lub niepełrosPBwność, na podstawie
hór€go można okJeślić zdolnośc łch osob do cłnn€j służby wojskowej.

1l.osoby, Idóre podlegały obowjązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskow€j
i z jaHchkolwiek powodów nie stawily się do niĆj' są obowiązane zgiosić się
wojskowego komendania uzuPehio, właściwe8o ze \łzględu na icb miĆjsce
pob}tu stałego lub Pob}tu czasowego tMającego ponad trzy ni€siące' w ceiu
uregulowania stosunku powszechDego obowiązla obrcny. obowiązek ten trwa do



cau ukończ.nia pigjdziesięciu 1at ż,yęia, a '/ @ie oełoszenia ńobitizacji
i w czasie wojny, do cusu ukończenia sześćdzi€się.iu lat łcia.

r2.Nieolr'yEroie wo'wglia imi€DDego lie zwalni. oaoby podlegljąc€j
obowi{zkowi stlwi.loictwa do ki'llifik'cji wojśkowcj, od obowi{zku
śtllr i.Iia 3ię w lerninie i mie'!fi wskralym w ohfi.szczeniu.

13'w razie niestawienia się do k"tstiEkacji wojsko*€j bg uz.sadnionej prŻycłay,
wójt lub bumislrz (prezydent ni'st ) z urzędu ltlb na łnios€k pflewodniczą.€go
powiatowej komisji łe|a$kiej lub *ojskowe8o komendanta Uzup€hień !'kłada
ne osoĘ podlegającą kwalifika.ji wojskowej grz}rłnę w @lu prŻ}muszenia albo
z5rządza przyrnusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskow€j
w Ębie Plzepisow o lostępowaniu egzeh:cyjnyn w administacji.

l4.Niestawieri€ się osoby podl€gającej kwditrkacji wojlkow€j Przed wójtem lub
burrdistzem (prezydentem niast!) komisją lekarską ollz wojskołln
kom€ndanterr uap€hi€n w okeślonym t€rmini€ i rniejscu albo
niarŻedstawienie dokunentóq kóryoh przedstawienie Żost!ło Dakazan€, a takż
odnoM poddmia się badlniom lekarskin (w tyn s!€cja]istycatym) podle8e
karz€ grłtmy albo karze ogranicz€nia wo]ności.

Olsztyn, &ia 20 stycaia 2012 ioku
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