KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE
POWIATU SLAWIENSKIEGO w 2017 r.
KWAL1FIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa to zespol czynnosci realizowanych przez wojta (burmistrza.
prezydenta). powiatowe komisje lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupelnieii.
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W ramach kwalifikacji wojskowych wykonuje sie:
Sprawdzenie tozsamosci osob podlegaja^cych slawieniu sie do kwalifikacji wojskowych:
Ustalenie zdolnosci do czynnej stuzby wojskowej:
Wstepne przeznaczenie do poszczegolnych form powszechnego obowiazku obrony:
Zalozenie (aktualizacja) ewidencji wojskowej;
Wydanie wojskowych dokumenlow osobistych:
Przeniesienie osob podlegajacych siaw : ieniu sie do kwalifikacji wojskowych do rezerwy;
Przygotowanie do ochotniczych form sluzby wojskowej.
W 2017 roku kwalifikacji wojskowej podlegaja:

1. Mezczyzni urodzeni w 1998 roku:
2. Mezczyzni urodzeni w latach 1993 - 1997, ktorzy nie posiadaja okreslonej kategorii
zdolnosci do czynnej sluzby wojskowej;
3. Osoby urodzone \ latach 1996 - 1997, klore zoslaly uznane przez powiatowe komisje
lekarskie. ze wzgledu na stan zdrowia:
• zostaly uznane przez powialowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej sluzby wojskowej, ze wzgledu na stan zdrowia, jezcli okres
tej niezdolnosci uplywa przed zakonczeniem kwalifikacji wojskowej.
• zostaly uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej sluzby wojskowej, ze wzgledu na stan zdrowia, jezeli okres
tej niezdolnosci uplywa po zakohczeniu kwalifikacji wojskowej i zlozyly w trybie
art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmiane kategorii zdolnosci do czynnej sluzby
wojskowej przed zakonczeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadajace kwalifikacje przydalne do czynnej
sluzby wojskowej oraz kobiety pobicraj^ce nauke w celu uzyskania tych kwalifikacji,
ktore w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 koiiczi} nauke w szkolach
lub uczelniach medycznych i welerynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo bed^ce sLudentkami lub absolwentkami tych szkol lub kierunkow. o ktorych mowa
w § 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiazkowi stawienia si$ do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54.
poz. 321).

5. Osoby, ktore ukonczyly 18 lat zycia i zglosily sie ochotniczo do pemienia sluzby
wojskowej, jezeli nie posiadajq okreslonej kategorii zdolnosci do czynnej stuzby
wojskowej.
Zglaszajqcy si$ do kwalifikacji wojskowej winni posiadac:
1.
2.
3.
4.

Dowod osobisty lub inny dokument pozwalaj^cy na ustalenie tozsamosci.
Posiadanjj dokumentacje^ lekarska^ dotyczqcq stanu zdrowia.
Aktualna fotografie^ o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia glowy).
Dokumenty stwierdzajijce poziom wyksztalcenia lub pobieranie
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

nauki

Na terenie Powiatu Slawienskiego kwalifikacja woiskowa zostanie
przeprowadzona w dniach od 03 do 25 kwietnia 2017 roku.
Miejscem stawiennictwa osob podlegajacych kwalifikacji wojskowej
jest:
Zespol Szkol Agrotechnicznych w SJawnie,
ul. Sempolowskiej 2
(Budynek klas nauczania technicznego - obok boiska ,,Orlik 2012")
Dla osob stawiajqcych si^ do kwalifikacji wojskowej poszczegolnych gmin
powiatu wyznaczono dni:
Miasto Darlowo
Gmina Darlowo
Gmina Postomino
Gmina Malechowo
Miasto Slawno
Gmina Stawno
Kobiety
Dzieii dodatkow-}'

03-07.04.201 7 r.
07-10.04.201 7 r.
1 1-12.04.2017 r.
13-14.04.2017r.
14-19.04.2017 r.
20-21. 04.201 7 r.
24.04.2017 r.
25.04.201 7 r.

W razie niestawienia sie do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wojt
(burmistrz) z urzedu lub na wniosek przewodniczacego Povviatowej Komisji Lekarskiej
lub Wojskowego Komendanta Uzupelnien naklada na osobe podlegajacq kwalifikacji
wojskowej grzywne w celu przymuszenia albo zarzadza przymusowe doprowadzenie
przez Policj^ do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym
wadministracji.
Osoby, ktore nie stawiajq sie do kwalifikacji wojskowej, odmawiaja poddaniu
sie badaniom, nie wykonuja badari specjalistycznych zleconych przez komisje lekarska
lub nie zglaszaj^ sie z wynikami tych badan ponosza odpowiedzialnosc karna na podstawie
art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obron}'
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1534. poz. 2138).

