
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2011 ROKU
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz   Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 209.) 
oraz Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji wojskowej 
Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Radomia zostanie przeprowadzona 
w dniach od 4 kwietnia 2011 r. do 6 czerwca 2011 r. oraz w dniu dodatkowym 
15 czerwca 2011 r. ( z wyłączeniem 2 maja 2011 r.)
Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 21 marca 2011 r. 

W dniach od 18.03.2011 r. - do 28.03.2011 r. prowadzone było doręczanie wezwań dla osób zobowiązanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Radomiu, która będzie urzędować  w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Lubońskiego 2 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie 
w miejscu  i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
-  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  
  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było 
  możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań  
   specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się 
   do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
-  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
-  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 
   kwalifikacje zawodowe,
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” 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. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz   Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
( Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 209.)

Dodatkowych  informacji  na temat kwalifikacji wojskowej udziela  
Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego   tel.  (048)  36 20 695

