
OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 23 marca 2021 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie art, 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r..» powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2
pkt l i § 3 pkt l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47) ogłasza się, co następuje:

§ l. W okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 2,3 lipca 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa.
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacjiwojskowej, w terminie O którym mowa vj § l, wzywa się:

l) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, kt6rzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

a) zostały UZDane 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 zlożyły, 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 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 202012021 kończą naukę w szkolach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami szk611ub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowiązkowi stawienia się da kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) 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.
§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w § 2, przeprowadzą pcwiatowc komisje lekarskie:

Lp. Gmina Miasto Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji

1. 
Miasta: Garwolin, Łaśkarzew i Gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Garwolin.

18.05. - 6.07.2021 r.Miastków Kościelnv, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów. Wilga, Żelechów ul. Mazowiecka 26

2.
Gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto Grójec, ul. Szpitalna 12

8.06. -13.07.2021 r.nad Pilicą, Pniewy, Warka

3.
Gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Kozienice,

1.06. - 18.06.2021 r.Magnuszew, Sieciechów ul. Bohaterów Studzianek 30

4. Gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczni6w, Sienno, Solec nad Wisłą Lipsko, ul. Zwoleńska 14 1.07. - 8.07.2021 r.

5. Miasto Maków Mazowiecki i Gminy: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy- Mak6w Mazowiecki,
7.06. -22.06.20211'.Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków ul. Moniuszki 2

6.
Miasto Ostrów Mazowiecka i Gminy: Andrzejewo. Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka,

17.05. - 14.06.2021 r.Ostrów Mazowiecka, S~ Lubotvń. Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zareby Kościelne ul. Rubinkówskiego 15
7. Miasta: Piastów, Pruszków i Gminy: Brwinów. Michalowice, Nadarzyn, Raszyn Pruszków, ul. Hubala 5 7.06.-21.07.2021 r.

8.
Miasto Pionki i Gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Radom, ul. Prażmowskiego 33 a

17.05. - 30.06.2021 r.Przytyk Skąryszew, Wierzbi ea, Wolanów, Zakrzew
9. Miasto Sierpc i Gminy: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz Sierpc, ul, Sueharskiego 2 1.06. - 16.06.2021 r.

10.
Miasto Sokołów Podlaski i Gminy: Bielany, Ceranów. Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sokołów Podlaski, 8.06. - 21.06.2021 r.Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń ul. ks. Jana Boseo 5

§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
l) 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 - dokumentację medyczną, w tym wyniki badan 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 na uki

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ S. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojsknwej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

l} 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 - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastn 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 kwalifikacj e
zawodowe.
§ 6. I. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem

uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobyto stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarskąoraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

2. 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, zglaszają 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.

3. 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. W pozostałych przypadkach
właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § l pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 19601'. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,695,
1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).

§ 7. I. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów wydanych na jej
podstawie nie stawia 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 przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt I i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z UTZ~du 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 przepisó w o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej A lub a oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji
i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

WOJEWODAMAZOWIECKI
KONSTANTYRADZIWIŁŁ


