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\Voje,,,ul~• Pon1or·,k1c~o· 
w , pru,, k przcprowndzcnia kwnllOk:n:j i wo.lsl<nwc.i w 2022 ,·. 

ua ol,sz:1r7,t• wujc\\(Ulzrwu pum on:kiCJ!O 

\V okrcsi..: o<l Unia ➔ kwic1_nia 2021 1'. do tlni:i 8 lipca 20J~ 1·. pr1...:pn,wat.l1,111111oslunic 11,1 h:1c11h.: \1,01cwlid1Iwn pomrn , k1cgo kw,1l1 1iku..:,11 \4.0J,ko1,1..t 
Oo sławienia się do kwnlifikn1.·ii \\oj:,;łwwcj w1ywu ,ię 111\·i 1."1y111111otl1u11ych \\ 200ł 1 
Ohnwi:}tkuwi ~lnwii.:niu ., i~ du h,:1 lifik:h,"JI \\1~d~owcj 1lł1dh .. ·t!••J·J r<\\\IH.:i t11ę.ic/y/ni 1mul/t·111 " . 1111.11„h 11••JH 2002, IW'r/y 111e poo;1Ml:1J•t 1Ar.:i. l,rncJ l.itcg,•,, 11 
idoh1nśd uo czynnej sluiby wojskm, ej . 
Do srawienia si\' do kwalilikacj i wojskcmcj \\ /}'\\·a !\i~ nlwnici osoby urod;,•HH.: w lalach 1001 . 2U02. k16rc· 

:i) 10s1aly uznane przez powhHowc kf1misjc lcknrskil: za czasowo 11ii.:tclnl11c do ...:/ynnc,1 !\ l11żhy wnJ';;kowcJ 1.c w1.µli;d11 u;1 , 100 1dr-1wrn . Je✓cll okrc, h:J 
nk„dol nośc i upływa przed zakoi1cze11ie111 kwulilik:icj i woj skowej: 

li} 10.s I :1ły u.znane pri'cZ J)OWiatowc komisji.: lekarskie 1..u i.:zasowo niczt.lolnc do c1.ynncj slu1.by wojskowej 'IC Wl gl~du na ,Irin ,dro .... ia. JC:✓cl1 11krc~ LCJ 
niezdolności upływu po zak<>nocniu kwali fikacji wojskowej i 1.l,1tyly w lrybic 11r1. 28 osi.il i 4h us1.uwy , dnia 21 l1s10pada 19(,7 r "i"'"'s~cchn)m 
obowi:11.ku obrony Ri'cc1yro~poli1cj Pob:kicj . wnios..:k u ✓111ia111; k~11cgorii nlol ności do c;,ynm·j służby wojskowej pr'lcd 1.akońt/cnu:m l(v.,ahfikJ1.J1 
wojskowej . 

l><J smwicnia si,; do kwalilibcji w,,jskowej wzyw:, się równic;, kohicl)' urodzone w 1111:ich 1998 - 2003, posiaduj :1cc kw,l1fikacJc prqdalnc do v ynncJ , tu,b) 
wojskowe.i lub pobierające nauk,; w celu 07,yskania 1ych kwalifikacji , klórc w roku ,1.kolnym luh ukadcmickim 2021/2()22 kończ~ nauk~ "' vkolach lub 
uczelniach medycznych i wclcrynaryjnych oraz na kk nmkach 1,sychologicznych nlbo ~dącc s111dc111kar111 lub absolwc111kam1 szkól lub k1cnmkó-... r, kluT) ch 
mowu w § 2 rozpora Jdzcniu R:tdy ~lin,strów z dnin 2~ kwietnia 20 17 r. w sprawie wsk:11.:miu gn1p kohic1 poddawanych obow1:1/ktw. 1 ~ta•1, u:m:.1 ,,.; d,, 
kwalifikacji \\Ojskowcj (Dz.U. po,. 9-l-l). 
Do , 1:1\\ 1cnia się do kwalifikacji wojs~owcj Wlywa się równic;, osoby, które uko1ic7,yly 18 Int życia i zgłosi ły się ocholniczo do kwa lilikacJl \\OJ,k""CJ do ~ońca 
roku kalendarzowego. w którym końc1.,i 24 law życia. jeżeli nk posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Do kwalifikacj i wojskowej. za pośrcdnic1wc111 wojskowego komendanla uzu1lClnień. mogą siawić się ocholnicy. w 1ym kc:bic1y. do koi1ca roku kalcndarzo"cgo. 
w k1óry111 koi1cz,1 24 lorn życ iu. niezależnie od posiadanych kwalifikacj i i wyksz1alccnia. jeże li ukończyli co najmniej 18 lal ;,ycia ora, osob) ubiegnjacc ,re 
u zmianę k:11cgorii lclolności do czynnej slu;.by wojskowej A lub B. 
Kwalifi kację wojskową wyżej \\'\~nicnionych os2!_>. zameldowanych na pobyt s1nly lub pobyt czasowy uwaj,Jcy ponad iny miesi ące 11a: 
obs1.ar-✓e .......... .. ... ... .... . .. C, .MIN V ...... P. Q .« • . E:;t G..9. ':'.-!.<;'.?, .......... ............. ...... 
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. . . O ....... ............... ..... R tcprowad,a l'o" 1a1owa Kom1>Ja Ldarsk:l 

w ......................... $..\-'.; . .\.ł .. f..?. .. ~Y. ...... 1 .... . .11..1,, .•..... M.ttD../ll .kt.~ :~.~J.Ę.G.Q ..... 4 ... t.:.:'?-·l:' ... .'f.N.Pi. ....... ~P~.; ...... , ............................... ...... ............ ............... . 
w \!kresie od dnia ........... . V.2. .... 0.0 ........... ............. do dnia .. ....... .. .... 02, .. '-!Gc:t •••....... ..... •.•. 2022 r .. codziennie. z wyją1kicm dni '"'lnych od prac:, . 
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......... .. ,,, ... . .. .......... ........ .. .. ......... ····· ···· ····· ······· ·· ······················ ·························· ·· ··············· ············· · ·· · · ·•• ·• ·············· ········ . 
Os"by smwiające si9 do kw:rhfik:tqi wojskowej po ruz pierwszy obowiązane s:1 pr1.cds1uwic: 
I) dowód osobis1y lub inny dokum<nl pozwalnj:1cy 11a uslalcnie lożsamości, 
2) dokumcnl po1wicrdtaj:,cy przyczyny nies1:m ie ni:, si~ do kwali lik:tcji wojskowej, jeśli srnwicnic si~ do kwalifikacji wojskowej " 1cnninic ,lkrcśhln) m 

w we1.waniu nic byto możl iwe, 
>) rosiadan:J dokurt1er11ację mcdyom,. w 1ym wyniki badari spccjnlistycznych. przeprowadzonych w okresie dwuna,tu miesi~cy prud dniem si.I\\ 1eniJ 

,i~ do kwal ifikacji wo.iskowcj, 
.1) ak1ua lm! fo1ograłię o wymiarach 3 x ~ cm bez nakryc iu głowy. 
5) dukLuncnty po1wicrd1aj~cc poziom wyksz1alcc11iu lub pobieranie nauki orn posiadunc kwalifikacje zawouowc uraz po1wicrdzcnie zgloszem:1 "~ do 

rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowi:1zku. 
Osoby. k1órc slawaly JU'- do kwnli fikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę ka1egorii zdol ności do czynnej , tui.by wojskowej przcdsia,viaj,! docl:itkowo 
książ,xzkę wojsko" '! (nic przedstawiają fo1ogmtii). 
Spełnienie oh tl\\ i:rlkU stnwicoia się do kwttlifikucj i wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie I miejscu p r-1.cd wójtem lub burmi<lr"l em 
(prc:i:ydcnrcm minsla ), 11 owiatową komisj i} lekarską ornz wojskowym komcndtmtcm uzupclnJcń . 
O,óh, wobec k1<iryd1 orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność wymienioną w art. '.!6 ust. le usiawy o powszechnym ubowiqzku obrony RP. nl\11rn1 
nic ro,ldawac; bnd:miom kkarskim przed powiahJWl) komisją lekarską. jeżeli 1irzcds1awi,1 lej komisj i orzeczenie albo wypis , treści or1.cczcnia s1wicrdzaj,!ceg,) 
1,; nic ,d,, l ność lub nicpdnosprawnośc. na p0<ls1awic którego można określ ić zdolnosc 1ych osbb do czynnej służby wojsko,vcj. 
l),c>h)' podkg,(ilJCC Sla\\ieniu się do k\\ alilikacji wojskowej, które: 
1 J w okresie od dnia ogłoszenia kwal itikarji wojsk0wcj do dnia jej rozpoczęcia zmieni ły miejsce swego poby1u stakgo lub p,1bytu .:zasowego uw:ijąccgo 

pnnml ,ł m ies iące. zgłaszają się do w,~,., lub burmis1r1.a (prezydenta mi as1a) wlaśc i wc!,\,1 ze względu na ich nowe 111 icjscc poby1u s1ak g,, lub ciasowego 
1nv:ij:iccgo ponad 3 miesiące - celem" y111aczcnia irn miejsca i lenni nu s1awiennic1w:1 do kwahlikacji wojskowej : 

2) 1,., roipvc1,ciu kwalifikacji wojskowej , 11111icoaj:1 zmieni ć do1ychczasowc miejsce poby1u srnlcgo lub pobytu c1.a.,owego 1nvnjąccgo ponutl .I micsi:,cc. 
s1aw1aJ•! ,i,; do kwalifikacj i wojskowej prLcd opuszczeniem miejsca dotychczasowego poby1u. 

\\'.\j1 lub humiislr7 (prczydcnl miasla) "yznac„a osohic inny 1crmin stawienia si~ do kw:ililikacji wojsktm'cj ni ż określony w wezwaniu. jcżdi osoba 1:t z 
w11iJ11•ch pr,y"Y" nic może siawić się w okreś lonym lenn inie i 1,:1wiado111i o tym wójla lub bum1isLrza (prczydc11 111 miasm) do dnia, w k1órym obowiązana była 
s1:1w1~ ,i,; du kw:rlifikacJ i wojskowej. oraz przedstawi doku111c n1 po1wicrdzajqcy pr-1.ycZ)'ny niesmwienia się. 
O,nb, plldlcgaj,wc sławieniu si,; do kwalifikacji wojskowej, k1órc nic dopełniły lego obowiązku w określonym tcm1ini•: , miejscu, s:, obuwią1.:1nc '" uczynić 
11i1.·/\\ loi:✓11 ic po ustaniu pr✓c~1kody. 
Q b W i CS Z C Ze Il i C n i n i C j S Z (· S I l1 li O W i WC Z 11' :1 Il j C d O k I\ :I I i f j k 11 C j I W OJ S k O li' C j . 
.'\"IEOTllZY.'IIANIF: WEZWAN IA lr\llENi\'EGO N IE ZWALi'ilA OSÓB, O h:TÓRYC II :'olOWA W O BWIESZCZENIU. OD DOPEŁNIEN IA 
OBOWI.-\ZKU STAWI E:'I IA SIĘ 00 KWALIFIK,\CJI WOJSKOWEJ. 
O,,,h1 . ktcirc "brew obm, i~zkom wy11 .kającym z ustawy luh prtcpisbw wyclunych na jej podstawie, nie siawią się do kwulilika.:ji \\Ojskowcj pr1.cd wóJlcrn lub 
t,ur111i>1r1<.:m I pre7ydcn1em ;,,iastJ). wlaściw,1 komisjq lćbrsk,, lub wojskowym komenda niem uzupclnid, w 1cr111inie ok«:ślonym w wezwaniu i111icnn)~11 hil'. 
,11111c t,/' 111 o>bwiesiczcniu albo nie przedstawią dokumen1ów. których przedsiawicnic zos1alo n:1kaz:mc lub leż odmówią poddani~ si~ badaniom lekarskim. bądz 
1 • , ... 11,1 , i~ dn ""j,knwcj pra,own i psychologicznej. podlegają grLywnic albo karze ograniczenia wolnosci - arl. 124 pk1 I I J ustaw)' z dma 21 listopada 

11 • r ,, I'"" ,/l·, 1111) 111 1>l1<m 1,vku obrony IV,c1ypospoli1cj Polskiej . 
I , •. Jn1c pr,wyis,r.:h -,:rnkcJi mo)c by, poprzedzone nałożen iem gr1ywny w celu przy111us7.en i:1 albo wyćanicm zarządzenia O przymuso" Y111 

.,1,-·r11u przez l'ohcię - an. 3~ u,l. JO" 'cyt. us1awy. Kosz1y doprowadzenia pon<lsi osoba doprowad,,111:i. 
1 '"'"' ui:lu ,1, 11h, k\\alirikacji \\Ojs ku" ej wyznacza si~ na dzie1i 21 ma rca 2022 r. 

\\'ojc"oda Pomorski 


