
Informacje na temat kwalifikacji wojskowej w 2014 r oku 
 

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje,  że na podstawie ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012r. , poz. 461 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem 
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Ministra  Obrony Narodowej z dnia 12 listopada  
2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz..z 2013 r., 
poz. 1491 ), w dniach 03 luty  - 30 kwiecień na terytorium Polski  zostanie 
przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.  

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Miast o i Gmina Serock 
zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiato wego w Legionowie  
ul .gen. Władysława Sikorskiego 11, w dniach od 16  do 18  kwietnia 2014 roku.  

Dokładny termin stawiennictwa osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji 
/dzień, godzina/ zostanie określony w imiennych wezwaniach do kwalifikacji 
wojskowej. 

Obowi ązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 201 4 roku obj ęci  są : 

• mężczyźni urodzeni w 1995 roku,  
• mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, je żeli jeszcze nie posiadaj ą 
 okre ślonej kategorii zdolno ści do czynnej słu żby wojskowej,  

Ponadto  do kwalifikacji wojskowej wzywa się również: 

• osoby  urodzone w latach 1993 – 1994, które: 

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

� zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan 
zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 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, wnioski o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby woskowej przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej; 

• kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej  służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 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 11 
marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321); 

• osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej; 



Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności fizycznej  
i psychicznej do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu 
obowiązkowi, a także założenie ewidencji wojskowej i przygotowanie wojskowych 
dokumentów osobistych (książeczek wojskowych) 

Osoby, które stawiają się na badania lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej mogą 
otrzymać jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: 

• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby 
wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby 
wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w 
trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby 
wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). 

• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej 
służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala 
na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy 
od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji 
wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa 
niezdolność do czynnej służby wojskowej; 

• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana 
do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest 
przenoszona do rezerwy; 

• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej 
służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. 

 
Aktualnie nie ma w Polsce obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej 

oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym 
wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”,  lub „D” 
nie zgłaszające się jako ochotnik do pełnienia służby wojskowej – są przenoszone do 
rezerwy; 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pier wszy,+ obowi ązane 
są stawi ć się w miejscu i terminie okre ślonym w tym wezwaniu oraz posiada ć: 

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /ze 
zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,  

• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej 
powiatowej komisji lekarskiej,  

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, 
• dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu 
komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.  

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kole jny, obowi ązane są 
stawi ć się w miejscu i terminie okre ślonym w tym wezwaniu oraz posiada ć: 

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości/ze 
zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,  

• posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w 
tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 



miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – w celu 
przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,  

• wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go 
wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.  

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji 
wojskowej od obowiązku stawienia się przed komisją lekarską , ponieważ o miejscu i 
terminie jej pracy  informują także rozplakatowane obwieszczenia. 

Osoba, która z wa żnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do inspektora 
ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - tel. 022 782 65 
88, który z upoważnienia Burmistrza wskaże inny termin stawiennictwa.  

Mężczyźni urodzeni w latach 1990 - 1994 nie posiadaj ący orzeczonej 
kategorii zdrowia do czynnej słu żby wojskowej, którzy niedawno osiedlili si ę na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock, a chc ą mieć uregulowany stosunek do 
słu żby wojskowej oraz uzyska ć przeniesienie do rezerwy mog ą zgłosi ć się do 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 45 w  celu dopi sania ich  na li ście 
osób podlegaj ących stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. 

Zgodnie z  art. 32 ust. 10 ustawy z z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w razie niestawienia si ę do kwalifikacji 
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek 
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta 
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu 
przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do 
kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

Osoby, które nie otrzymają wezwania do 04 kwietnia 2014 r. powinny 
niezwłocznie skontaktować się z inspektorem ds. Obronności i Obrony Cywilnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  - pok. 45; telefon 22  782 65 88;  22  782 88 41 

 

 

 

 

 

 


