KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa z terenu Gminy Nowa Ruda zostanie przeprowadzona
w dniach 20 lutego, 24 lutego, 25 lutego 2020 roku, a kobiety w dniu 16 marca 2020 roku.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w Zespole Szkół Technicznych, II piętro
Kłodzko ul. Bohaterów Getta 6.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres 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 niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2019/2020 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 28 kwietnia 2017r. w
sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej( Dz. U. poz. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie są zobligowane do
osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy
członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Gminy w Nowej
Rudzie i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji
wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania
informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
Zwrot kosztów przejazdu
Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących
powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca
stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego
oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach o należnościach
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1541)
Rozporządzenie 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)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z
dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
(Dz.U. poz. 1981)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944)
Art.85 ust.1, ust 2, ust.4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. 2018 poz. 300 t.j.)
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia
oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002.27.271)

