OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980) i § 2 i § 3
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1982) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
§ 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa.
§ 2.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa § 1 podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
		 1) zostały uznane 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;
		 2) 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 złożyły, 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.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach 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 2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).

§ 5.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również 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.

§ 6.

Kwalifikację wojskową dla osób wymienionych w §§ 2-5 zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy, przeprowadzą niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

1)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Bydgoszczy,

w obiektach Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (budynek główny stadionu),
w okresie od 11 lutego do 5 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30;

2)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Bydgoszczy,

w obiektach Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (budynek główny stadionu),
w okresie od 11 lutego do 5 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30;

3)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Toruniu,

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu,
w okresie od 1 marca do 16 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30;

4)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 we Włocławku,

Centrum Kultury „Browar B.” Klub „Zazamcze” przy ul. Toruńskiej 87 we Włocławku,
w okresie od 12 lutego do 14 marca 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30;

5)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Grudziądzu,

w pomieszczeniach Bursy Szkolnej przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu,
w okresie od 18 lutego do 8 marca 2019 r. w godz. 7.00 do 15.45;

6)

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kuj.,

Miejskie Centrum Kultury przy ul. Parkowej 3 w Aleksandrowie Kujawskim, w okresie od 4 lutego do 21 lutego 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miast: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo;

7)

Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy,

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy, w okresie od 18 marca do 11 kwietnia 2019 r. w godz. 7.30 do 16.00,
dla miasta: Brodnica, miast i gmin: Górzno i Jabłonowo Pom. oraz gmin: Brodnica, Bobrowo, Brzozie, Bartniczka, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno;

8)

Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy,

w obiektach Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy, w okresie od 11 marca do 23 kwietnia 2019 r. w godz. 7.30 do 15.00,
dla miast i gmin: Koronowo i Solec Kujawski oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Sicienko;

9)

Powiatowa Komisja Lekarska w Chełmnie,

Izba Chorych Jednostki Wojskowej 3136 przy ul. 3-go Maja 4 w Chełmnie, w okresie od 6 lutego do 22 lutego 2019 r. w godz. 7.30 do 15.00,
dla miasta: Chełmno oraz gmin: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław;

10)

Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu,

w budynku przy ul. Lipnowskiej 9 w Golubiu-Dobrzyniu, w okresie od 4 lutego do 19 lutego 2019 r. w godz. 7.00 do 16.00,
dla miasta: Golub-Dobrzyń, miasta i gminy: Kowalewo Pomorskie oraz gmin: Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Radomin, Zbójno;

11)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Grudziądzu,

w pomieszczeniach Bursy Szkolnej przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu, w okresie od 18 marca do 29 marca 2019 r. w godz. 7.30 do 15.45,
dla miast i gmin: Łasin i Radzyń Chełmiński oraz gmin: Grudziądz, Gruta, Rogóźno, Świecie nad Osą;

12)

Powiatowa Komisja Lekarska w Inowrocławiu,

w budynku przy ul. Poznańskiej 133A w Inowrocławiu, w okresie od 11 lutego do 22 marca 2019 r. w godz. 7.15 do 15.45,
dla miasta: Inowrocław, miast i gmin: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość oraz gmin: Inowrocław, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Złotniki Kujawskie;

13)

Powiatowa Komisja Lekarska w Lipnie,

w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Plac 11 Listopada 10 w Lipnie, w okresie od 4 marca do 29 marca 2019 r. w godz. 7.15 do 16.00,
dla miasta: Lipno, miast i gmin: Dobrzyń n.Wisłą, Skępe oraz gmin: Lipno, Bobrowniki, Chrostkowo, Kikół, Tłuchowo, Wielgie;

14)

Powiatowa Komisja Lekarska w Mogilnie,

w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie, w okresie od 20 lutego do 6 marca 2019 r. w godz. 7.30 do 16.00,
dla miast i gmin: Mogilno, Strzelno oraz gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie;

15)

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle n/Notecią,

w budynku przy ul. Dąbrowskiego 50 w Nakle n/Notecią, w okresie od 4 lutego do 27 lutego 2019 r. w godz. 7.30 do 14.30,
dla miast i gmin: Nakło n/Notecią, Kcynia, Mrocza, Szubin oraz gminy: Sadki;

16)

Powiatowa Komisja Lekarska w Radziejowie,

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przemystka 21, w okresie od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. w godz. 7.30 do 15.45,
dla miasta: Radziejów, miasta i gminy: Piotrków Kujawski oraz gmin: Radziejów, Bytoń, Dobre, Osięciny i Topólka;

17)

Powiatowa Komisja Lekarska w Rypinie,

w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Dworcowej 9 w Rypinie, w okresie od 25 lutego do 13 marca 2019 r. w godz. 8.00 do 16.15,
dla miasta: Rypin oraz gmin: Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wąpielsk;

18)

Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim,

w budynku D.Z. „ARONIA” przy ul. Hallera 8 w Sępólnie Krajeńskim, w okresie od 11 marca do 25 marca 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miast i gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Więcbork oraz gminy: Sośno;

19)

Powiatowa Komisja Lekarska w Świeciu,

w budynku przy ul. Chmielniki 2b w Świeciu, w okresie od 1 marca do 29 marca 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miast i gmin: Świecie, Nowe oraz gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie;

20)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu,

w Klubie „KAMELEON” przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, w okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2019 r. w godz. 7.30 do 16.00,
dla miasta: Chełmża oraz gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka;

21)

Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi,

w budynku Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7b w Tucholi, w okresie od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 16.30,
dla miasta i gminy: Tuchola oraz gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice;

22)

Powiatowa Komisja Lekarska w Wąbrzeźnie,

w gmachu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie, w okresie od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miasta: Wąbrzeźno oraz gmin: Ryńsk, Dębowa Łąka, Książki, Płużnica;

23)

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku,

Centrum Kultury „Browar B.” Klub „Zazamcze” przy ul. Toruńskiej 87 we Włocławku, w okresie od 25 marca do 19 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miasta: Kowal, miast i gmin: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec oraz gmin: Włocławek, Baruchowo, Boniewo, Choceń,
Fabianki, Kowal, Lubanie;

24)

Powiatowa Komisja Lekarska w Żninie,

w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Sienkiewicza 1a w Żninie, w okresie od 11 marca do 3 kwietnia 2019 r. w godz. 7.15 do 15.30,
dla miast i gmin: Żnin, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz gmin: Gąsawa, Rogowo;

§ 7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają: 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, powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4,bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 8.

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają: 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, powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 9.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin
stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu.

§ 10.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

§ 11.

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

§ 12.

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, zgłaszają 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.

§ 13.

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 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

§ 14.

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

§ 15.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie
przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu 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 przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 17.

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii 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 wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

			
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
				
/-/ Mikołaj Bogdanowicz

