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Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa
dla mieszkańców Gminy Łomianki

Informujemy, że w dniach 05-15.10.2021 r. (z wyłączeniem dni: 9 i
10.10.2021 r.) oraz w dniu 17.11.2021 r. w siedzibie Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego  - ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki zostanie przeprowadzona
obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy
Łomianki.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i
psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie
ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi
oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie
wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz
wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego
obowiązku obrony.

Na początku września br. do kwalifikacji wojskowej zostali
pisemnie wezwani(e):

mężczyźni urodzeni w 2002 r., 

mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie
posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,

osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia,

kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a
także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna,
farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo,
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psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie
posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,

osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze
określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE !!

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

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość, 

posiadaną dokumentację medyczną, 

aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez
nakrycia głowy), 

dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane
kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o
kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny,
powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną
dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub
24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu
przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub
wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i
miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo
nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało
nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.
224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w
2021 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i
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