
O B W I E S Z C Z E N I E 
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 18 stycznia 2019 roku 
0 kwalifikacji wojskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim w 2019 roku 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1459 z pozn. zm.), § 3 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn?lrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziemika 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), 
podaje si? do publicznej wiadomo^ci, ze: 

1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., kaidego tygodnia od poniedzialku do pi^tku, z wyj^tkiem dni swi^tecznych, b?dzie 
przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze wojew6dztwa zachodniopomorskiego. 

2. Do stawienia si? do kwalifikacji wojskowej wzywa si?: 

1) m?zczyzn urodzonych w 2000 r.; 

2) m?zczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, ktorzy nie posiadaj^ okreslonej kategorii zdolnosci do czyimej shiiby wojskowej; 

3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, kt6re: 

a) zostaiy uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej shiiby wojskowej ze wzgl?du na stan zdrowia, jezeli 
okres tej niezdolnosci uplywa przed zakonczeniem kwalifikacji wojskowej, 

b) zostaiy uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej slu±by wojskowej ze wzgl?du na stan zdrowia, jezeli 
okres tej niezdolnosci uplywa po zakonczeniu kwalifikacji wojskowej i zlozyly, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmian? kategorii zdolnosci do czynnej shizby wojskowej przed 
zakonczeniem kwalifikacji wojskowej; 

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadaj^ce kwalifikacje przydatne do czynnej shiitby wojskowej, oraz kobiety pobierajgce nauk? w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, kt6re w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 koncz4 nauk? w szkolach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo b?d^ce studentkami lub absolwentkami tych szkol lub kienmkow, o ktorych 
mowa w § 2 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiqzkowi 
stawienia si? do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944); 

5) osoby, ktore ukonczyly 18 lat iycia i zglosily si? ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do konca roku kalendarzowego, w ktorym koncz^ 
24 lata zycia, jezeli nie posiadaj^ okreslonej kategorii zdohiosci do czynnej shizby wojskowej. 

3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, maj^ce miejsce stalego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwajqcego ponad trzy miesi^ce w wymienionych 
powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawid si? do kwalifikacji wojskowej w ponizej okresionych miejscach i terminach jej 
prowadzenia: 

Miejsce stalego pobytu lub miejsce pobytu czasowego 
tnvajqcego ponad trzy miesi^ce Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Terrain kwalifikacji 

wojskowej 
POWIAT BIALOGARDZKI - miasto Bialogard i gminy: 
Bialogard, Karlino, Tychowo. 

Liceum Og61noks2rta}c4ce im. Boguslawa X 
w Bialogardzie, ul. Grunwaldzka 46 

06 lutego - 22 lutego 
2019roku 

POWIAT CHOSZCZENSKI - gmina: Bierzwnik, 
Choszczno, Drawno, Krz?cin, Peiczyce, Recz. 

Choszczehski Dom Kultury w Choszcznie, 
ul. Bohaterow Warszawy 17 

18 marca - 02 kwietnia 
2019 roku 

POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek, Drawsko 
Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Zlocieniec. 

Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warminska 1 

06 marca - 22 marca 
2019 roku 

POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniow, Maszewo, 
Nowogard, Osina, Przybiem6w, Stepnica. 

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., 
ul. Nowogardzka 2 

19 lutego - 14 marca 
2019roku 

POWIAT G R Y F I C K I - gmina: Brojce, Gryfice, Kamice, 
Ploty, Rewal, Trzebiatow. 

Gryficki Dom Kultury w Gryficach, ul. Niepodleglosci 53 20 marca - 05 kwietnia 
2019 roku 

POWIAT GRYFINSKI - gmina: Banie, Cedynia, Chojna, 
Gryfino, Mieszkowice, Moryn, Stare Czamowo, Trzciiisko-
Zdroj, Widuchowa. 

Internal Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie, ul. Luzycka 91 

19 marca - 10 kwietnia 
2019roku 

POWIAT KAMIENSKI - gmina: Dziwnow, Golczewo, 
Kamieii Pomorski, Mi?dzyzdroje, Swierzno, Wolin. 

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, 
ul. Wolinska 7b. 

04 marca - 15 marca 
2019 roku 

POWIAT K O L O B R Z E S K I - miasto Kolobrzeg i gminy: 
Dygowo, Goscino, Kolobrzeg, Ryman, Siemysl, Ustronie 
Morskie. 

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozamej 
w Kolobrzegu, ul. Zurawia 12b. 

04 marca - 22 marca 
2019roku 

POWIAT KOSZALINSKI - gmina: B?dzino, Biesiekierz, 
Bobolice, Manowo, Mielno, Polanow, Sianow, Swieszyno.. 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 
w Koszalinie, ul. Zwyci?stwa 204A 

15 lutego-08 marca 
2019roku 

POWIAT L O B E S K I - gmina: Dobra, Lobez, Radowo 
Male, Resko, W?gorzyno. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lobzie, 
ul. Bema 27 

08 kwietnia -
19 kwietnia 2019 roku 

POWTAT MYSLIBORSKI - gmina: Barlinek, 
Boleszkowice, D?bno, Mysliborz, Nowogrodek Pomorski. Starostwo Powiatowe w Mysliborzu, ul. Polnocna 15 08 kwietnia -

26 kwietnia 2019 roku 
POWIAT PO L I C K I - gmina; Dobra, Kolbaskowo, Nowe 
Warpno, Police. 

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 29 marca - 23 kwietnia 
2019roku 

POWIAT P Y R Z Y C K I - gmina: Bielice, Kozielice, 
Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Wamice. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipianska 4 11 lutego - 22 lutego 

2019roku 
POWIAT SLAWIENSKI - miasta: Darlowo i Slawno oraz 

, gminy: Darlowo, Malechowo, Postomino, Slawno. 
Zespol Szkol Agrotechnicznych w Slawnie, 
ul. Sempolowskiej 2 D 

04 marca - 25 marca 
2019roku 

POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard i gminy: 
Chociwel, Dolice,Dobrzany, Insko, Kobylanka, Marianowo, 
Stara Dabiowa, Stargard, Suchan. 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zaklad 
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 

04 lutego - 08 marca 
2019roku 



Miejsce staiego pobytu lub miejsce pobytu czasowego 
tnvaj^cego ponad trzy miesiqce Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji 

wojskowej 

POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek i gminy: 
Barwice, Bialy Bor, Borne Sulinowo, Grzmigca, Szczecinek. 

Zaklad Obshigi Nieruchomosci Powiatu Szczecineckiego 
w Szczecinku, ul. Kosciuszki 47 - 49 

04 lutego- 01 marca 
2019roku 

POWIAT SWIDWINSKI - miasto Swidwin i gminy: 
Brzezno, Polczyn Zdroj, R^bino, Siawoborze, Swidwin. 

Zespol Szkol Rolniczych CKP w Swidwinie, 
ul. Szczeciiiska 88 

04 lutego - 19 lutego 
2019roku 

POWIAT W A L E C K I - miasto Wakz i gminy: Czlopa, 
Mirosiawiec, Tuczno, Waicz. 

Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Korpusu Polnocny - Wschod 
w Walczu, ul. Mazowiecka 2 

01 kwietnia-
16kwiemia 2019 roku 

Miasto KOSZALIN Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 
w Koszalinie, ul. Zwyci?stwa 204 A 

11 marca -08 kwietnia 
2019roku 

Miasto SZCZECIN Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 15 lutego - 23 kwietnia 
2019roku 

Miasto SWINOUJSCIE Urz^d Miasta (Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego) 
w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/1 

20 lutego - 28 lutego 
2019roku 

4. Spelnienie obowiqzku stawienia si? do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgloszenie si? w okreslonym terminie i miejscu przed wojtem lub 
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowq komisje lekarsk^ oraz wojskowym koraendantem uzupelnieh. 

5. Osoba stawiaj^ca si? do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowi^zana jest przedstawic: 

1) wojtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowod osobisty lub inny dokument pozwalaj^cy na ustalenie tozsamosci, a takze dokument 
potwierdzaj^cy przyczyny niestawienia si? do kwalifikacji wojskowej, jezeli stawienie si? w terminie okreslonym w wezwaniu nie bylo 
mozliwe; 

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadan^ dokumentacj? medyczn^ dotyczqc^ stanu zdrowia, w tym wyniki badan specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesi?cy przed dniem stawienia si? do kwalifikacji wojskowej; 

3) wojskowemu komendantowi uzupelnien: aktualn^ fotografi? o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia glowy), dokumenty stwierdzaj^ce poziom 
wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

6. Osoba, ktora stawala juz do kwalifikacji wojskowej i ubiega si? o zmian? kategorii zdolnosci do czynnej stuzby wojskowej, przedstawia: 

1) wojtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowod osobisty lub inny dokument pozwalaj^cy na ustalenie tozsamosci, a takze dokument 
potwierdzaji}cy przyczyny niestawienia si? do kwalifikacji wojskowej, jesli stawienie si? do kwalifikacji wojskowej w terminie okreslonym 
w wezwaniu nie bylo mozliwe; 

2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadan^ dokumentacj? medyczn% w tym wyniki badan specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesi?cy przed dniem stawienia si? do kwalifikacji wojskowej; 

3) wojskowemu komendantowi uzupelnien - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzaj^ce poziom wyksztalcenia lub pobieranie 
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

7. Osoby podlegaj^ce kwalifikacji wojskowej, ktore: 

1) w okresie od pocz^tku 2019 roku do dnia rozpocz?cia kwalifikacji wojskowej zmienily miejsce pobytu stalego lub pobytu czasowego 
trwaj^cego ponad 3 miesiqce, zglaszaj^ si? do wojta lub burmistrza (prezydenta miasta) wlasciwego ze wzgl?du na ich nowe miejsce pobytu 
stalego lub cza.sowego trwaj^cego ponad 3 miesi^ce, ktory wyznacza im miejsce i termin stawienia si? do kwalifikacji wojskowej; 

2) po rozpocz?ciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzajq zmienic miejsce pobytu stalego lub czasowego trwaj^cego ponad 
3 miesi^ce, stawiaj^ si? do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu. 

8. Ohwieszczenie ninieisze stanowi wezwanie do stawienia sie do kwalifikacji woiskowei. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osob 
podlegaj^cych kwalifikacji wojskowej, ktore dotychczas do niej nie stawaly, od o b o w i ^ u stawienia si? w terminie i miejscu wskazanym 
w obwieszczcniu. 

9. W razie niestawienia si? do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wojt lub burmistrz (prezydent miasta) z urz?du albo na wniosek 
pr/.ewodnicz^cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupelnien naklada grzywn? w celu przymuszenia albo zarz^dza 
przymusowe doprowadzenie przez Policj? do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisow o post?powaniu egzekucyjnym w administracji. 

10. Wezwani, Irtorzy wbrew obowiqzkom wynikajacym z ustawy lub przepisow wydanych na jej podstawie nie stawi^ si? do kwalifikacji wojskowej 
przed wojtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), wlasciw^ komisje lekarsk^ lub wojskowym komendantem uzupelnieh, w okreslonym 
terminie i miejscu albo nie przedstawi^ dokumentow, ktorych przedstawienie zostalo nakazane, b^dz nie zglosz^ si? w olcreslonym terminie 
i miejscu na wezwanie wlasciwych organow w sprawach dotycz^cych powszechnego obowi^zku obrony oraz odmowi^ poddania si? badaniom 
lekarskim, podlegaj^ giTywnie albo karze ograniczenia wolnosci zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
o b o w i ^ u obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

W O J E W O D A Z A C H O D N I O P O M O R S K I 

/-/ Tomasz HINC 


