
O B W I E S Z C Z E N I E 
W O J E W O D Y Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E G O 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 

na terenie województwa świętokrzyskiego 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), podaje się do wiadomości, co następuje: 

1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie 
na terenie województwa świętokrzyskiego kwali f ikacja wo jskowa mężczyzn urodzonych 
w 1999 r. 

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalif ikacji wo jskowej w okresie, o k tórym mowa w ust. 1, 
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej 
kategori i zdolności do czynnej służby wojskowej 

3. Do stawienia się do kwalifikacji wo jskowej , w okresie o którym mowa w ust. 1, wzywa 
się także osoby urodzone w latach 1997 -1998 , które: 

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzg lędu na stan zdrowia, 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wo jskowe j , jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalif ikacji wo jskowej , 

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżel i okres tej n iezdolności upływa 
po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i z łożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy 
z dnia 21 l istopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospol i te j 
Polskiej, wniosek o zmianę kategori i zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wo jskowej . 

4. Kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalif ikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej , oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalif ikacji , które 
w roku szkolnym lub akademick im 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na k ierunkach psycholog icznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub k ierunków, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalif ikacji wo jskowej (Dz. U. poz. 944) . 

5. Do stawienia się do kwalifikacji wo jskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat 
życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wo jskowej , jeżel i nie posiadają określonej 
kategori i zdolności do czynnej służby wojskowej . 

6. Kwalif ikacja wojskowa osób wymien ionych w ust. 1 - 5, zame ldowanych na pobyt stały 
lub pobyt czasowy trwający ponad trzy mies iące, zostanie przeprowadzona przez 
powiatowe komisje lekarskie w: 
1) Busku - Zdroju, ul. Waryńsk iego 29A, 28-100 Busko-Zdrój (budynek komendy 

powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) dla osób podlegających kwalif ikacji wojskowej 
z terenu miast i gmin Busko - Zdró j , Stopnica i Wiś l ica; z terenu gmin : Gnojno, Nowy 
Korczyn, Pacanów, Solec - Zdrój i Tuczępy - w terminie od dnia 26 lutego do dnia 

20 marca 2018 r.; 
2) Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83 , 28-300 Jędrze jów (budynek starostwa powiatowego 

w Jędrzejowie - sala na parterze budynku) dla osób podlegających kwalif ikacji 
wojskowej z terenu miast i gmin: Jędrzejów, Małogoszcz i Sędziszów; z terenu gmin : 
Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia (Jędrzejowska), Sobków i Wodz is ław - w terminie 
od dnia 26 lutego do dnia 26 marca 2018 r.; 

3) Kazimierzy Wielkiej , ul Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka (budynek 
kazimierskiego ośrodka sportowego - kryta pływalnia) dla osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin : Kazimierza Wielka i Skalbmierz; z terenu 
gmin Bejsce, Czarnocin i Opatowiec - w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 
9 lutego 2018 r.; 

4) Kielcach Nr 1, ul. Jana Nowaka-Jez iorańsk iego 53, 25-432 Kielce (dawny budynek 
Zespołu Szkół Ogólnokszta łcących Nr 14) dla osób podlegających kwalif ikacji 
wojskowej z terenu miasta Kielce - w terminie od dnia 5 lutego do dnia 
21 marca 2018 r.; 

5) Kielcach Nr 2. ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce (budynek starostwa powiatowego 
w Kielcach) dla osób podlegających kwalif ikacji wojskowej z terenu miast i gmin : 
Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica i Łagów; z terenu gmin: Bieliny, 
Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Piekoszów, 
Pierzchnica, Raków, Si tkówka - Nowiny, St rawczyn i Zagnańsk - w terminie od dnia 
30 stycznia do dnia 11 kwietnia 2018 r.; 

6) Końskich, ul Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie (budynek Szpitala Św. Łukasza) dla 
osób podlegających kwalif ikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Końskie, Stąporków 
i Radoszyce; z terenu gmin : Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka 
i Smyków - w terminie od dnia 5 marca do dnia 27 marca 2018r.; 

7) Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opa tów (budynek starostwa powiatowego 
w Opatowie) dla osób podlegających kwalif ikacji wo jskowej z terenu miast i gmin : 
Opatów i Ożarów; z terenu gmin : Baćkowice , Iwaniska, Lipnik, Sadowie, Tar łów 
i Wojc iechowice - w terminie od dnia 5 marca do dnia 21 marca 2018 r.; 

8) Ostrowcu Świętokrzyskim, al . Jana Pawła II 55, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
(budynek Orange Polska S.A.) dla osób podlegających kwalif ikacji wo jskowej z terenu 
miasta Ostrowiec Świętokrzyski ; z terenu miast i gmin : Ćmie lów i Kunów; z terenu 
gmin: Bałtów, Bodzechów i Waśn iów - w terminie od dnia 5 marca do dnia 
6 kwietnia 2018 r.; 

9) Pińczowie, ul . Republiki Pińczowskiej 42 . 28-400 Pińczów (budynek hali w idowiskowo-
sportowej) dla osób podlegających kwalif ikacji wo jskowej z terenu miast i gmin: 
Pińczów i Działoszyce; z terenu gmin : Kije, Micha łów i Złota - w terminie od dnia 
1 lutego do dnia 14 lutego 2018 r.; 

10) Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22 , 27-600 Sandomierz (budynek bursy szkolnej) 
dla osób podlegających kwalif ikacji wo jskowej z terenu miasta Sandomierz ; z terenu 
miast i gmin: Koprzywnica i Zawichost ; z terenu gmin : Dwikozy, Kl imontów, Łoniów, 
Obrazów. Samborzec i Wi lczyce - w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 
21 lutego 2018 r.; 

11) Skarżysku - Kamiennej , ul. Konarsk iego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna (budynek 
starostwa powiatowego w Skarżysku - Kamiennej) dla osób podlegających kwalif ikacji 
wojskowej z terenu miasta Skarżysko - Kamienna; z terenu miasta i gminy Suchedniów; 
z terenu gmin : Bl iżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne - w terminie od dnia 3 kwietnia 
do dnia 25 kwietnia 2018 r.; 

12) Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 , 27-200 Starachowice (budynek starostwa 
powiatowego w Starachowicach) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu 
miasta Starachowice; z terenu miasta i gminy Wąchock ; z terenu gmin: Brody. Mirzec 
i Pawłów - w terminie od dnia 26 lutego do dnia 22 marca 2018 r.; 

13) Staszowie, ul . Og lędowska 6, 28-200 Staszów (budynek powiatowego cent rum sportu) 
dla osób podlegających kwalif ikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Osiek. Połaniec 
i Staszów; z terenu gmin : Bogor ia, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Szydłów - w terminie 
od dnia 30 stycznia do dnia 19 lutego 2018 r.; 

14) Włoszczowie , ul Wiśn iowa 19. 29-100 Włoszczowa (budynek domu kultury) dla osób 
podlegających kwalif ikacji wo jskowej z terenu miasta i gminy Włoszczowa; z terenu gmin : 
K luczewsko. Krasocin. Moskorzew, Radków i Secemin - w terminie od dnia 30 stycznia 
do dnia 13 lutego 2018 r. 

7. Osoba stawiająca się do kwalif ikacji wo jskowej po raz pierwszy przedstawia: 
1) wój towi , burmistrzowi lub prezydentowi miasta: 

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwala jący na ustalenie tożsamości ; 

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wo jskowej , jeśl i 
stawienie się do kwalif ikacji wo jskowej w terminie okreś lonym w wezwan iu nie było 
możl iwe; 

2) powiatowej komisj i lekarskiej - dokumentac ję medyczną, w tym wynik i badań 
specjal istycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dn iem stawienia 
się do kwalif ikacji wo jskowej ; 

3) wo jskowemu komendantowi uzupełn ień: 
a) aktualną fotograf ię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy; 
b) dokumenty stwierdzające poz iom wykszta łcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 

kwalif ikacje zawodowe. 

8. Osoba, która stawała już do kwalif ikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategori i zdolności 
do czynnej służby wojskowej , przedstawia: 
1) wój towi , burmistrzowi lub prezydentowi miasta: 

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwala jący na ustalenie tożsamośc i ; 
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej , jeśli 

stawienie się do kwalif ikacji wo jskowej w terminie okreś lonym w wezwan iu nie było 
możl iwe; 

2) powiatowej komisj i lekarskiej - dokumentac ję medyczną o której mowa w ust. 7 pkt 2; 
3) wo jskowemu komendantowi uzupełn ień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty 

o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. b. 

9. Osoby podlegające stawieniu się do kwalif ikacji wo jskowej , które w okresie od dnia ogłoszenia 
kwalif ikacji wo jskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieni ły miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy mies iące, zgłaszają się do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w łaśc iwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące w celu ustalenia miejsca i terminu stawienia się do kwalif ikacji 
wo jskowej . 

10. Osoby podlegające stawieniu się do kwalif ikacji wo jskowej , które po rozpoczęciu kwalif ikacji 
wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalif ikacji wojskowej przed opuszczen iem 
miejsca dotychczasowego pobytu. 

11 . Do kwalif ikacji wo jskowej , za pośredn ic twem wojskowego komendanta uzupełn ień, mogą 
stawać osoby ubiegające się o zmianę kategori i zdolności do czynnej służby wojskowej 
A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego w którym kończą 
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykszta łcenia, jeżeli 
ukończyl i co najmniej os iemnaście lat życia. 

12. Nieotrzymanie wezwan ia nie zwalnia osoby podlegającej kwalif ikacji wojskowej od obowiązku 
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczen iu . 

13. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalif ikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, 
może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję do kwalif ikacji wo jskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 
21 l istopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospol i te j Polskiej 

14. Niestawienie się do kwalif ikacji wo jskowej przed wó j tem, burmist rzem lub prezydentem miasta, 
właściwą komisją lekarską lub wo j skowym komendan tem uzupełnień w okreś lonym terminie 
i miejscu lub n iepoddanie się badan iom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, 
których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
zgodnie z art. 224 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 l istopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospol i te j Polskiej . 

w/z Wo jewody Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski 

Wicewojewoda Świętokrzyski 


