
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2010 ROKU  

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz   
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2010 r.( Dz. U. z 2009r. Nr 207, poz. 1601) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1834 .), kwalifikacja 
wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zo stanie przeprowadzona w dniach od  
08 lutego do 30 kwietnia 2010 r.   

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na teryto rium pa ństwa ustalono  na dzień 22 stycznia 
2010 r.  
 

W mieście Radomiu kwalifikacja wojskowa przeprowadzona b ędzie  
w dniach od 8 lutego 2010 do 16 kwietnia 2010 r. or az w dniu dodatkowym  
29 kwietnia 2010 r.  

 
W dniach od 20.01.2010 r. - do 01.02.2010 r. b ędą dor ęczane wezwania 

dla osób zobowi ązanych do stawienia si ę przed Powiatow ą Komisj ą Lekarsk ą 
Nr 2 w Radomiu, która b ędzie urz ędować  w budynku Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Lubo ńskiego 2  
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest  ustalenie zdolności do czynnej słuŜby wojskowej osób 
podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia  
słuŜby wojskowej, które ukończyły 18 rok Ŝycia.  
 
Obowi ązkowi stawienia si ę do kwalifikacji wojskowej w 2010 r. podlegaj ą:  

1. męŜczyźni urodzeni w 1991 r.; 
2. męŜczyźni urodzeni w latach 1986—1990, którzy nie posiadają określonej kategorii   zdolności  
    do czynnej słuŜby wojskowej; 
3. osoby urodzone w 1990 r., które: 

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo 
niezdolne do czynnej słuŜby wojskowej, jeŜeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej, 

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo 
niezdolne do czynnej słuŜby wojskowej, jeŜeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złoŜyły, 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 słuŜby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

• zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej słuŜby wojskowej i złoŜyły, 
w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej słuŜby wojskowej, 
jeŜeli nie zostały przeniesione do rezerwy; 

4. kobiety urodzone w latach 1986—1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej słuŜby 
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach 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 16 maja 2006 r. w sprawie poddania 
kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660); 

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia słuŜby wojskowej, jeŜeli nie   
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej słuŜby wojskowej.  
 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej s ą obowi ązane zgłosi ć się na wezwanie w miejscu  
i terminie okre ślonym w wezwaniu  



Osoba stawiaj ąca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:  

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):  

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj ący na ustalenie to Ŝsamo ści, 
• dokument potwierdzaj ący przyczyny niestawienia si ę do kwalifikacji wojskowej, je śli 

stawienie si ę do kwalifikacji wojskowej w terminie okre ślonym w wezwaniu nie było 
moŜliwe; 

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 uzupełnie ń: 

• aktualn ą fotografi ę o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,  
• dokumenty potwierdzaj ące poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz p osiadane 

kwalifikacje zawodowe,  
• potwierdzenie zgłoszenia si ę do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego 

obowi ązku.  

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zd olno ści „A”, „B” lub „D” do czynnej 
słu Ŝby wojskowej, po uprawomocnieniu si ę orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej 
(co nast ępuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostan ą przeniesione z urz ędu do rezerwy, 
co oznacza, Ŝe tym samym b ędą miały uregulowany stosunek do słu Ŝby wojskowej.  

 
Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną 

uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej słuŜby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej 
słuŜby wojskowej.  

 
W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy ( uregulowaniu stosunku do słu Ŝby 

wojskowej) osoby, które stawiły si ę do kwalifikacji wojskowej mog ą po 14 dniach od wydania 
orzeczenia zgłosi ć się do wła ściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnie ń. Nie jest to 
jednak konieczne, gdy Ŝ uregulowanie stosunku do słu Ŝby wojskowej nast ąpi z mocy ustawy. 

 

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.)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej   
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz. 1566)   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 
24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 
1601.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 
24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 
226, poz. 1834 .) 

 


