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KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 roku
W dniu 16 stycznia 2020 roku zostało wydane Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji

wojskowej w 2020 roku. Na obszarze województwa śląskiego kwalifikacja zostanie przeprowadzona w
dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku, w tym na terenie Powiatu Będzińskiego od 11 lutego do 6
marca 2020 r.  Termin kwalifikacji  wojskowej  dla osób zamieszkujących na obszarze Miasta i  Gminy
Siewierz to 26 i 27 lutego 2020 r.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy wszystkich mężczyzn urodzonych w 2001
roku  oraz  innych  grup  osób  wymienionych  w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  oraz  Ministra  Obrony Narodowej  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji  wojskowej  w
2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1981), tj. np.:

mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w latach 1999-2000, którym przyznano czasową niezdolność do służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia,  jeżeli  okres tej  niezdolności  upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
kobiety  urodzone  w  latach  1996-2001,  posiadające  kwalifikacje  przydatne  do  czynnej  służby
wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych;
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.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
aktualną dokumentację medyczną,
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz będzie
budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, ul. Promyka 26 (wejście od ul.
Kopernika).

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej oraz po zapoznaniu się z
dokumentacją  medyczną,  Powiatowa  Komisja  Lekarska  wydaje  orzeczenie  o  zaliczeniu  do  jednej  z
następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A – czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju,
jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby
wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie
osoby, w stosunku do których zostanie orzeczona kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy i mają uregulowany stosunek do służby
wojskowej;
kategoria B – czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do



24 miesięcy, które oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie służby. Osoby takie
zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została
czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
kategoria D – czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które
oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie
pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
kategoria E – czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie
pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka w ogóle nie podlega obowiązkowi
wojskowemu.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej są o niej informowane poprzez
wywieszone obwieszczenia oraz imiennymi wezwaniami. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w
obwieszczeniu. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się
do  kwalifikacji  wojskowej  w  wyznaczonym  terminie  i  miejscu,  obowiązana  jest  zawiadomić  o  tym
burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3
miesiące. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz 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.

Dodatkowe informacje  dotyczące kwalifikacji  wojskowej  i  obowiązujących form służby wojskowej
dostępne  są  na  stronie  internetowej  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  w  Będzinie  pod  adresem:
http://wkubedzin.wp.mil.pl/ lub bezpośrednio w siedzibie WKU:
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
ul. Kościuszki 32
42-500 Będzin
tel. 32 261 124 608, fax. 32 261 124 607
e-mail: wkubedzin@ron.mil.pl
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