W dniach 20.09 do 05.10 na terenie Gminy Nysa odbędzie się coroczna kwaliﬁkacja
wojskowa, która obejmie przede wszystkich mężczyzn urodzonych w 2002 roku.
Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat
życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu do kwaliﬁkacji wojskowej. W
tym roku objęci kwaliﬁkacją są głównie mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także mężczyźni
urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1997-2002, które posiadają kwaliﬁkacje
przydatne do służby wojskowej. Do kwaliﬁkacji wojskowej mogą stanąć również osoby które
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Uwaga! W tym roku procedura kwaliﬁkacji odbędzie się w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ulicy Orkana 6 (dawny Mechanik).
Kwaliﬁkacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach
kwaliﬁkacji, osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona celem oceny przydatności do
pełnienia służby wojskowej.
Kwaliﬁkacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO
PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby
stawającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby
wojskowej.
Osoba stająca do kwaliﬁkacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:
Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) –
dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
Aktualną fotograﬁę o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy),
Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwaliﬁkacje zawodowe lub pobierane
nauki
W przypadku nie stawienia się do kwaliﬁkacji wojskowej w terminie określonym w
wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym
terminie.
Przypominamy, że wobec osoby, która nie stawiła się do kwaliﬁkacji wojskowej bez

uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza
przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwaliﬁkacji wojskowej w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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