
      Nie zaklejać !  

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2016 r. 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. z 2015 r. poz. 827),  § 3 rozporządzenia 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 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 
1585) podaje się do wiadomości, co następuje:
1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w pkt 1 wzywa się: 

1) mężczyzn urodzonych w 1997 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1995-1996, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 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, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 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 przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 § 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

5) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w pkt 2 przeprowadzą niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

Lp. Siedziba Powiatowej Komisji 
Lekarskiej dla Powiatu/Miasta Terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich Czas pracy komisji

1) Bocheńskiego
Bochnia,  ul. Karolina 14D  

Miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz 
Gminy: Bochnia, Drwinia, Łapanów, Lipnica Murowana, Rzezawa, Trzciana, Żegocina 1.02-3.03.2016 r.

 2) Brzeskiego
Brzesko, ul. Kościuszki 2 

Miasta: Brzesko, Czchów
Gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa 17.02-22.03.2016 r. 

3) Chrzanowskiego
Chrzanów, ul. Fabryczna 27

Miasta: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia
Gminy: Babice 16.03-25.04.2016 r. 

4) Dąbrowskiego
Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 

Miasta i Gminy: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin 
Gminy: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz 12.04-29.04.2016 r. 

5) Gorlickiego
Gorlice, ul. Węgierska 21 

Miasta: Gorlice, Bobowa
Miasta i Gminy: Biecz
Gminy: Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

16.03-27.04.2016 r.  

6) Krakowskiego
Kraków, ul. Podwale 3/7  

 

Miasta: Krzeszowice, Słomniki 
Miasta i Gminy: Skała, Skawina, Świątniki Górne 
Gminy: Iwanowice, Czernichów, Igołomia -Wawrzeńczyce, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, 
             Zabierzów, Zielonki

3.02-26.04.2016 r.  

7) Limanowskiego
Limanowa, ul. Wł. Reymonta 3

Miasta: Limanowa, Mszana Dolna
Gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark 1.02-15.03.2016 r.  

8) Miechowskiego
Miechów, ul. M. Konopnickiej 4

Miasta i Gminy: Miechów 
Gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów 1.02-15.02.2016 r.    

9) Myślenickiego
Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 53 

Miasta: Sułkowice
Miasta i Gminy: Dobczyce, Myślenice 
Gminy: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa 

1.02-11.03.2016 r.

10) Nowosądeckiego
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

Miasta: Grybów, Krynica-Zdrój
Miasta i Gminy: Muszyna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz 
Gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro

1.02-8.04.2016 r.    

11) Nowotarskiego
Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 74 

Miasta: Nowy Targ, Rabka-Zdrój 
Miasta i Gminy: Szczawnica
Gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna,  Spytkowice, Szaflary

16.02-22.04.2016 r. 

12) Olkuskiego
Olkusz, ul. Fr. Nullo 29

Miasta: Bukowno
Miasta i Gminy: Olkusz, Wolbrom
Gminy: Bolesław, Klucze, Trzyciąż 

24.02-23.03.2016 r. 

13) Oświęcimskiego
Oświęcim, ul. Bema 4 

Miasta: Oświęcim, Chełmek, Zator
Gminy: Brzeszcze, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów 14.03-28.04.2016 r.  

14) Proszowickiego
Proszowice, Rynek 18 

Miasta i Gminy: Proszowice, Nowe Brzesko 
Gminy: Koniusza, Koszyce, Pałecznica, Radziemice 1.02-15.02.2016 r. 

15) Suskiego
Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

Miasta: Jordanów, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka 
Gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce 18.02-18.03.2016 r.  

16) Tarnowskiego
Tarnów, ul. Mościckiego 27 

Miasta: Żabno, Radłów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn 
Gminy: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice 1.02-12.04.2016 r.   

17) Tatrzańskiego
Zakopane, ul. Ciągłówka 11 

Miasta: Zakopane
Gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin 30.03-26.04.2016 r. 

18) Wadowickiego
Wadowice, ul. Spadzista 10 

Miasta: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice
Gminy: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz 1.02-18.03.2016 r.  

19) Wielickiego
Wieliczka, ul. Kościuszki 15

Miasta i Gminy: Niepołomice, Wieliczka 
Gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj 24.03-29.04.2016 r.  

20) Krakowa Nr I
Kraków, Al. Jana Pawła II 232

Miasto Kraków dla osób o nazwiskach od A-Ł 15.02-28.04.2016 r.

21) Krakowa Nr II
Kraków, Al. Jana Pawła II 232 

Miasto Kraków dla osób o nazwiskach od M-Ź
 15.02-28.04.2016 r.

22) Nowego Sącza
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18 

Miasto Nowy Sącz 8.04-29.04.2016 r.   

23) Tarnowa
Tarnów, ul. Brodzińskiego 14

Miasto Tarnów
21.03-25.04.2016 r. 

  4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) 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 – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)   wojskowemu komendantowi uzupełnień: 

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, 
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

  5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia: 
1)   wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): 

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) 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 – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)   wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.    

  6. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.  

  7. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

  8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed 
opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. 

  9. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. 
10. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również za pomocą wezwań. Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
11. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
12. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą 

kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
13. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów, których 

przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wojewoda Małopolski

(-) Józef Pilch


