
 Kwalifikacja     wojskowa     w     2020     r. 

  Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Rybniku
w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej

przy ul. Kościuszki 54 
w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2020 r.

Obowiązkowi     stawienia     się     do     kwalifikacji     wojskowej     w     2020     r.     podlegają:   

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za  czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,  jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za  czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i  weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup
kobiet  poddawanych obowiązkowi  stawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej  (Dz.  U.  poz.
944).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Osoba     podlegająca     obowiązkowi     kwalifikacji     wojskowej     otrzymuje
od     Burmistrza     Gminy     i     Miasta     Czerwionka-Leszczyny     imienne     wezwanie.
W     wezwaniu     podany     jest     dokładny     termin     i     miejsce,     w     którym     trzeba     się

stawić     oraz     dokumenty     jakie     należy     ze     sobą     zabrać.   

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej
kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu
wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z 16 stycznia 2020 r.

o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się
do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić
o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym
była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty
potwierdzające przyczyny niestawienia się.



Osoby,     które     po     raz     pierwszy     zostały     wezwane     do     kwalifikacji     wojskowej,     powinny     zabrać
ze     sobą:

 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
 dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych

w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
 aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, 
 dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający     się     do     kwalifikacji     po     raz     kolejny,     zabierają     ze     sobą:

 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 

 dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej), 

 książeczkę wojskową. 

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać
orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: A, B, D
lub E.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje orzeczenie powiatowej komisji
lekarskiej i po uprawomocnieniu się tego orzeczenia (co następuje po 14 dniach od jego
otrzymania) zostaje przeniesiona z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będzie
miała uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu
kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej
przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

W razie niestawienia do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na osobę podlegającą
kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi
przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  zgodnie z art. 32
ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o  powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 29 czerwca 2018 r.,  Dz. U.
z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną
w art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jedn. z 29 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Informacji     w     sprawie     kwalifikacji     wojskowej      udziela   
Wydział     Zarządzania     Kryzysowego     i     Ochrony   Środowiska 

Urzędu     Gminy i Miasta     Czerwionka-Leszczyny     przy     ul.     Parkowej     9   
 nr     tel.     32     429     59     56 
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