
OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

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 (tj. 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 Ślę  do wiadomości, co następuje: 

I. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie 
na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych 
W 1999 r. 

2. Obowiązkowi stawienia się  do kwalifikacji wojskowej w okresie. o którym mowa w ust. I. 
podlegają  także mężczyźni urodzeni w latach 1994 —1998, którzy nie posiadają  określonej 
beepery zdolności do czynnej służby wojskowej 

3. Do siemienia się  do kwalifikacji wojskowej, w okresie o którym mowa w ust. 1, vayara 
się  także osoby urodzone w latach 1997-1998, które: 

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia. 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności 
uphotra przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności (toyota 

. 	• 
po zakończeniu kwalifikacji wojskowej I zlorybi. w trybie art. 28 ust. 4 I 4b ustawy 
z dnia 21 listopada 1987r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, wniosek o zmianę  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed 

, 	zakończeniem kwalifkradi wojskowej. 
4. Kobiety urodzone w latach 1994 — 1999. posiadające kwalifficacje przydatne do czynnej 

służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą  naukę  w szkołach tub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r, w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia sio do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944). 

5. Do stawienia się  do kwalifikacirvenskowej wyta dci ~Met osoby, które ukończyły 18 lat 
żyda i zgłosiły się  ochotniczo do pelnierna shdby wojskowej, jeżeli nie posiadają  określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

6. Kwalifikacja wojskowa osób vrymienionych w ust. 1 — 5, zameldowanych na pobyt stary 
tub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, zostanie przeprowadzona przez 
powiatowe komisje lekarskie w: 

Busku — Zdroju. ul. Wremisklego 29A, 28-100 Busko-Zdn5j (budynek komendy 
powiatowej Państwowej Straty Pożarnej) dla osób podlegających  kwalifikacji wojskowej 
z terenu miast i gmin Busko — Zdrój. Stopnica i Wątle& z terenu gmin: Gnojno, Nowy 
Korerto, Pacanów, Solce — Zdrój I Tuczępy — w terminie od dnia 28 lutego do dnia 
W marca 2018 r.; 
Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów (budynek starostwa powiatowego 

. 	w Jędrzejowie - sala na parterze budynku) Ola osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej z terenu miast i gmin: Jędrzejów, Malogoszcz I Sędziszów, z terenu gmin: 
babino, Reglowie°, Oksa, Słupia (Jędrzejowska), Sobków I Wodzisław — w terminie 
od dnia 26 lutego do dnia 26 marca 2018 r.; 
Kazknierzy Wiotkiej, ul Kościuszki 13. 28-500 Kazimierza Wielka (budynek 
kazInnersklego ośrodka sportowego — kryta pływalnia) dla osób podlegających 
kwalitilreci wojskowej z terenu miast I gmin: Kazimierza becika I Sketbmierc z terenu 
gmin Bejsce, Czemocin I Opatowie° — w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 
9 lutego 2018 r.: 
Kielcach Nr I. ut. Jana Nowaka-Jezlorańsklego 53, 25-432 Kielce (dawny budynek 
Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 14) dla osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej z terenu miasta Kielce — w terminie od dnia 5 lutego do dnia 
21 marca 2018 r.; 
Kielcach Nr 2, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kiebe (budynek starostwa powiatowego 
w Kielcach) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast I gmin; 
Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daieszyce, (brawka i Gagów; z terenu gmin: Waliny. 
Górno, topuszno. Masiów. Miedziana Góra. banów, Nowa Slupie, Piekoszów, 
Pierzchnica. Raków, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn I Zagnańsk — w terminie od dnia 
30 stycznia do dnia 11 kwietnia 2018 r.; 
Końskich. ul Gimnazjalna 418. 26-200 Końskie (budynek Szpitala św. Łukasza) dla 
osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast I gmin: Końskie. Stąporków 
i Radoszyee; z terenu gmin; Felków, Gowarczów, Ruda Malenieczka, Slupie Konecka 
I Smyków—w terminie od dnia Smalta do dnia 27 mama 2018r.; 
Opatemie. ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów (budynek starostwa powiatowego 
w Opatowie) dla osób podlegających iettalifikacp wojskowej z terenu miast i gmin: 
Opatów i Ożarów: z terenu gmin: BaCtrowlce, lwaniska, Lipnik, Sadcmie, Tanów 
i Wojcicchorece — w terminie od dnia 5 marca do dnia 21 mama 2018 r.; 
Ostrowcu Świętokrzyskim, al. Jana Pawia II 55, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
(budynek Oranga Polska SA) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu 
miasta Ostrowiec Świętokrzyski: z terenu miast i gmin: ćmielów I Kunów, z terenu 
gmin: Bortów, Bodzedrew I Waanksw - w terminie od dnia 5 marca do dnia 
6 kwietnia 2018 r.: 
PlńczovAe. ul. Republiki Pificzowsklej 42, 28-400 Pińczów (budynek hall widowiskowo-
sportowej) dla osób podlegających kwalifikaci wojskowej z terenu miast I gmin: 
Pińczów i Onaloszyce; z terenu gmin: Kije. Michalów I Dola — w terminie od dnia 
1 lutego do dnia 14 lutego 2018 r.; 

10)Samlomierzu. ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz (budynek bursy szkolnej) 
dla osób podlegających kwalirdad wojskowej z terenu miasta Sandomierz; z terenu 
miast i gmin: Koptrywnica I Zawichost; z terenu gmin: Owilkozy, Klimontów. Łonierw, 
Obrazów, Samborzec i Wilczyce — w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 
21 lutego 2018 r.; 

Skarżysku — Kamiennej. ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko — Kamienna (budynek 
starostwa powiatowego w Skarżysku — Kamiennej) dla osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej z terenu miasta Skarżysko — Kamienna; z terenu miasta I gminy Suchednrew, 
z terenu gnam Bfilyn, Łączna I Skarżysko Kościelne — w terminie od dnia 3 kwietnia 
do dnia 25 kwietnia 2018 r.: 
Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (budynek starostwa 
powiatowego w Starachowicach) dla osób podlegających losalifikacji wojskowej z terenu 
miasta Starachowice: z terenu miasta I gminy Wąchock; z terenu gmin; Brody. Mirzec 
I Pav4ów - w terminie od dnia 26 lutego do dnia 22 marce 2018 r.; 
Stanowie, W. Oglądowska 6, 28-200 Staszów (budynek powiatowego centrum sportu) 
dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast I gmin: Osiek. Polanie° 
I Staszów, z terenu gmin: Bogoria. tubnice, Oleśnica, Ftylwfany i Szydhlw — w lenienie 
od dnia 30 stycznia do dnia 19 lutego 2018 r.: 
Wieszczowie. ul Wiśniowa 19, 29-100 Wictszezowa (budynek domu kultury) dla osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy ~sadowa: z terenu gmin: 
Klumewske Krasocin, Moskrorzew, RadkOw I Secemb — w terminie od dnia 30 stycznia 
do dnia 13 lutego 2018 r. 

7. Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 
1) wójtowi, burmistrzowi lub 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 mosw   

2) powiatowej komisji lekarskiej — dokumentację  medyczną. w tym wyniki badań  
speciallstycmydi przeprowadzonych w okresie d)wnastu miesięcy przed dniem stawienia 
się  do kwalifikacji wojskowej: 

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: 
aktualną  fotografię  o wymiarach 3 X 4 cm bez nakrmia glomr, 
dokumenty stwierdzające poziom wyksztabenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 
kwalifikacje zawodowe. 

8. Osoba, która stawala jut do kwalifikacji wojskowej i ubIege się  o zmianę  kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, przedstawia: 
1) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: 

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 
dokument potwierdzający przyczyny ',Wstawienia się  do kwalifikacji wojskowej, jeśli 
stawienie się  do kwalifikacji wojskowej w 'aminki określonym w wezwaniu nie było 
możliwe; 

2) powiatowej komisji lekarskiej— dokumentację  medyczną  o której mowa w ust 7 pkt 2; 
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień  — wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty 

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

9. Osoby podlegające stawieniu się  do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia 
kwalifikacji wojskowej do dnie jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu starego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące. zgrasz* się  do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, v4aścIwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu starego kub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące w celu ustalenia miejsca I terminu stawienia się  do kwalffikacjI 
wojskowej. 

10.0soby podlegające stawieniu się  do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji 
wojskowej na danym terenie zamierzają  zmienił  miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają  się  do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem 
rfiejSCO dotychczasowego pobytu. 

Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, mogą  
stawał  osoby ubiegające się  o zmianę  kolcowa zdolności do czynnej służby wojskowej 
A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego w którym kończą  
dwadzieścia cztery lala żyda, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wyksztaleenla. jetell 
ukończyli co najmniej osiemnaście lat tycia. 

Nieotrzymanle wezwania nie zwalina osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku 
stawienia się  w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 

13.Wobec osoby, która nie stawna się  do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej prryleyny. 
może byt nałożona grzyb-ma w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję  do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnie 
21 listopada 1967r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

14. Niestawienio się  do kwalifikacji wojskowej przed %Intern. burmistrzem lub prezydentem miasta, 
Mościwą  komisją  lekarską  lub wojskowym komendantem uzupełnień  w określonym terminie 
I miejscu lub niepoddanie się  badaniom lekarskim albo nieprzedstawianie dokumentów, 
których przedstawienie zostało nakazane. podlega grzYwnie albo karze ograniczenia kreinotbi 
zgodnie z art. 224 pkt li pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r, o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

wiz Wojewody Świętokrzyskiego 
Andrzej Brekowski 

Wicewojewoda Świętokrzyski 
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