KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU
Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie
wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).
Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem
do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na
danym terenie (w szczególności na terenie szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie
podlegający kwalifikacji).
Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą
komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym
terminem stawiennictwa.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.
Na podstawie §2 i §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), w 2019 r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa mazowieckiego
zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia.
Kwalifikacji wojskowej podlegają:
> mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
> mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;
> osoby urodzone w latach 1998-1999, uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
> kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej lub
pobierające
naukę
w
celu
uzyskania kwalifikacji w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
> 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.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się
osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy,
w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych
kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A" lub „D" do czynnej służby wojskowej,
po
uprawomocnieniu
się
orzeczenia
powiatowej
komisji
lekarskiej
(co
następuje
po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym
będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 (dla dzielnicy Ursus) mieści się w budynku Administracji
osiedla „Gorlicka" Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" przy ul. Gorlickiej 1,
02-130 Warszawa, tel. 519-047-343.
Czas pracy komisji dla dzielnicy Ursus w dniach:
mężczyźni: 07 marca - 18 marca 2019 r. , kobiety: 19 marca 2019 r. w godz. 09-12.
Telefon kontaktowy w sprawie kwalifikacji: 22-443-61-97, 22-443-60-96.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku pod
linkiem:
https://wkuwarszawa-ochota.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-01-17b-obwieszczenie-wojewodymazowieckiego/

