
Dziennik Ustaw Nr 202 — 14958 — Poz. 1566

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej;

2) treÊç obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej;

3) wzory wezwaƒ w sprawach kwalifikacji wojskowej;

4) sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojsko-
wej;

5) dokumenty, jakie osoby stawiajàce si´ do kwalifi-
kacji wojskowej powinny przedstawiç wójtowi lub
burmistrzowi (prezydentowi miasta), powiatowej
komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendanto-
wi uzupe∏nieƒ.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osobach — nale˝y przez to rozumieç m´˝czyzn
i kobiety podlegajàce, stosownie do art. 32 ust. 1
i art. 48 ust. 1 ustawy, obowiàzkowi stawienia si´
do kwalifikacji wojskowej;

3) obwieszczeniu — nale˝y przez to rozumieç ob-
wieszczenie wojewody o og∏oszeniu kwalifikacji
wojskowej na obszarze województwa;

4) wezwaniu — nale˝y przez to rozumieç imienne
wezwanie, za pomocà którego wójtowie lub bur-
mistrzowie (prezydenci miast) wzywajà osoby do
stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej;

5) liÊcie — nale˝y przez to rozumieç list´ osób podle-
gajàcych stawieniu si´ do kwalifikacji wojskowej.

§ 3. 1. Wojewodowie og∏aszajà kwalifikacj´ wojsko-
wà na obszarze województwa w drodze obwieszczeƒ.

2. W obwieszczeniu zamieszcza si´:

1) podstaw´ prawnà przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej;

2) kategorie osób podlegajàcych obowiàzkowi sta-
wienia si´ do kwalifikacji wojskowej;

3) informacj´ o miejscach i terminach przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze woje-
wództwa;

4) informacj´ o dokumentach, w tym fotografiach,
które powinny byç przedstawione komisji lekar-
skiej oraz b´dà wykorzystane na potrzeby ewiden-
cji wojskowej;

5) pouczenie o sposobie dope∏nienia obowiàzku sta-
wienia si´ do kwalifikacji wojskowej w razie zmia-
ny miejsca zamieszkania;

6) informacj´ o Êrodkach egzekucji administracyjnej
i sankcjach karnych za niedope∏nienie obowiàzku
stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej lub nie-
przedstawienie wymaganych dokumentów oraz
za odmow´ poddania si´ badaniom lekarskim;

7) informacj´ o mo˝liwoÊci stawienia si´ osób, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 2 ustawy,
do kwalifikacji wojskowej za poÊrednictwem woj-
skowego komendanta uzupe∏nieƒ.

3. Kwalifikacj´ wojskowà og∏asza si´ nie póêniej
ni˝ na czternaÊcie dni przed dniem jej rozpocz´cia.
Obwieszczenia wywiesza si´ w miejscach najbardziej
ucz´szczanych i widocznych, w sposób przyj´ty na
danym terenie.

§ 4. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) wzywajà osoby do stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej za pomocà wezwaƒ.

2. Wezwanie nale˝y dor´czyç osobie co najmniej
na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawie-
nia si´ do kwalifikacji wojskowej.

3. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od
obowiàzku stawienia si´ w terminie i miejscu wskaza-
nym w obwieszczeniu.

4. Wzór wezwania dla osób, o których mowa
w art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy, okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

5. Wzór wezwania dla osób, które ubiegajà si´
o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, oraz dla osób, o których mowa w art. 32 ust. 2
ustawy, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie kwalifikacji wojskowej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.
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§ 5. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b
i art. 32 ust. 2 ustawy, zamierzajàce stawiç si´ do kwa-
lifikacji wojskowej, zg∏aszajà si´ do wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce pobytu sta∏ego tych osób lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad trzy miesiàce w celu uj´cia ich
w imiennym zestawieniu, stosownie do § 9 ust. 3 i 6.

§ 6. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyzna-
cza osobie inny termin stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej ni˝ okreÊlony w wezwaniu, je˝eli osoba ta
z wa˝nych przyczyn nie mo˝e stawiç si´ w okreÊlo-
nym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiàzana
by∏a stawiç si´ do kwalifikacji wojskowej, oraz przed-
stawi dokument potwierdzajàcy przyczyny niestawie-
nia si´.

§ 7. 1. Osoba stawiajàca si´ do kwalifikacji wojsko-
wej po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalajà-
cy na ustalenie to˝samoÊci,

b) dokument potwierdzajàcy przyczyny niestawie-
nia si´ do kwalifikacji wojskowej, jeÊli stawienie
si´ do kwalifikacji wojskowej w terminie okreÊ-
lonym w wezwaniu nie by∏o mo˝liwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej — dokumentacj´
medycznà, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy;

3) wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ:

a) aktualnà fotografi´ o wymiarach 3 x 4 cm, bez
nakrycia g∏owy,

b) dokumenty potwierdzajàce poziom wykszta∏ce-
nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali-
fikacje zawodowe, 

c) potwierdzenie zg∏oszenia si´ do rejestracji
w przypadku wprowadzenia takiego obowiàzku.

2. Osoba, która stawa∏a ju˝ do kwalifikacji wojsko-
wej i ubiega si´ o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalajà-
cy na ustalenie to˝samoÊci,

b) dokument potwierdzajàcy przyczyny niestawie-
nia si´ do kwalifikacji wojskowej, jeÊli stawienie
si´ do kwalifikacji wojskowej w terminie okreÊ-
lonym w wezwaniu nie by∏o mo˝liwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej — dokumentacj´
medycznà, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy;

3) wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ — woj-
skowy dokument osobisty oraz dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ do osób,
o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy, chyba ˝e
osoby te za˝àdajà wydania im wojskowego dokumen-
tu osobistego (ksià˝eczki wojskowej).

§ 8. 1. Kwalifikacj´ wojskowà przeprowadza si´
wed∏ug wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej,
ustalonego przez wojewod´ przy wspó∏udziale szefa
wojewódzkiego sztabu wojskowego, na podstawie 
pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (pre-
zydentów miast) oraz wojskowych komendantów
uzupe∏nieƒ.

2. Kopi´ wojewódzkiego planu kwalifikacji wojsko-
wej przekazuje si´ szefowi wojewódzkiego sztabu
wojskowego.

3. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) dotyczà liczby osób podlegajàcych wezwaniu
do kwalifikacji wojskowej, a wnioski wojskowych ko-
mendantów uzupe∏nieƒ dotyczà liczby osób, które
stawa∏y ju˝ do kwalifikacji wojskowej i ubiegajà si´
o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, oraz liczby osób, o których mowa w art. 32
ust. 2 i art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, przekazywa-
ne sà wojewodzie za poÊrednictwem starostów (pre-
zydentów miast na prawach powiatu).

5. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje termi-
narz stawiania si´ do kwalifikacji wojskowej osób
z poszczególnych gmin województwa, zak∏adajàcy
wezwanie co najmniej 30, lecz nie wi´cej ni˝ 45 osób
dziennie. Aby uniknàç stawienia si´ wszystkich we-
zwanych na t´ samà godzin´, wzywanie powinno byç
roz∏o˝one w czasie.

6. Podczas ustalania planu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniç dni, w których b´dzie
przeprowadzana kwalifikacja wojskowa wy∏àcznie 
kobiet.

7. W planie, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
uwzgl´dniç proponowanà liczb´ osób, które muszà
byç zatrudnione w celu przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej, stosownie do art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.

8. Wyciàgi z wojewódzkiego planu kwalifikacji woj-
skowej przesy∏a si´ starostom oraz burmistrzom (pre-
zydentom miast) w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedziby
powiatowych komisji lekarskich, a tak˝e pozosta∏ym
burmistrzom (prezydentom miast) oraz wójtom.

§ 9. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) spo-
rzàdza w dwóch egzemplarzach list´, na podstawie:

1) rejestru osób obj´tych rejestracjà,

2) wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do po-
wszechnego obowiàzku obrony, o którym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 3,

3) imiennego zestawienia osób, otrzymanego od
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ

— wykorzystujàc dane osobowe z ewidencji ludnoÊci.

2. Na liÊcie nie ujmuje si´ osób, które w okresie
pomi´dzy wpisaniem ich do rejestru osób obj´tych
rejestracjà a uj´ciem na liÊcie wymeldowa∏y si´ z po-
bytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego po-
nad trzy miesiàce.
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3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazuje
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), nie
póêniej ni˝ na czternaÊcie dni przed dniem og∏oszenia
kwalifikacji wojskowej, imienne zestawienie osób
podlegajàcych wezwaniu do kwalifikacji wojskowej,
które stawa∏y ju˝ do kwalifikacji wojskowej i ubiegajà
si´ o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej. W zestawieniu ujmuje si´ tak˝e osoby,
o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy.

4. Na liÊcie nie ujmuje si´ osób wykazanych przez
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, które ju˝ sta-
wa∏y do kwalifikacji wojskowej, lecz obecnie nie za-
mieszkujà na danym terenie. Wykaz osób nieuj´tych
na liÊcie wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przeka-
zuje wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ, poda-
jàc przyczyny nieuj´cia.

5. List´ sporzàdza si´ najpóêniej do dnia og∏osze-
nia kwalifikacji wojskowej. Jeden egzemplarz listy
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje po-
wiatowej komisji lekarskiej nie póêniej ni˝ na siedem
dni przed rozpocz´ciem kwalifikacji wojskowej.

6. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej list´
uzupe∏nia si´ na podstawie dodatkowych imiennych
zestawieƒ osób sporzàdzanych i przekazywanych
przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ przewod-
niczàcemu powiatowej komisji lekarskiej oraz w∏aÊci-
wemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) nie póêniej ni˝ na czternaÊcie dni przed dniem za-
koƒczenia pracy powiatowej komisji lekarskiej.

7. Wzór listy okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 10. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) sprawdza to˝samoÊç osób stawiajàcych si´ do
kwalifikacji wojskowej;

2) ustala przyczyny niestawienia si´ osób i miejsce
ich pobytu, a wyniki ustaleƒ przekazuje przewod-
niczàcemu powiatowej komisji lekarskiej oraz woj-
skowemu komendantowi uzupe∏nieƒ;

3) prowadzi wykaz osób o nieuregulowanym stosun-
ku do powszechnego obowiàzku obrony, w któ-
rym ujmuje osoby, które nie dope∏ni∏y obowiàzku
stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej w wyzna-
czonym terminie i miejscu;

4) udost´pnia dokumentacj´ kwalifikacji wojskowej
osobom upowa˝nionym i dzia∏ajàcym w imieniu
Prezesa Rady Ministrów, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodo-
wej, wojewody lub szefa wojewódzkiego sztabu
wojskowego;

5) przekazuje w∏aÊciwemu wojskowemu komendan-
towi uzupe∏nieƒ:

a) imienne zestawienie osób, które nie stawi∏y si´
do kwalifikacji wojskowej do koƒca roku kalen-
darzowego, w którym ukoƒczy∏y 24 lata ˝ycia,

b) imienne zestawienie osób, które ju˝ stawa∏y do
kwalifikacji wojskowej, lecz nie zg∏osi∏y si´ na
wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej
w czasie przeprowadzanej kwalifikacji woj-
skowej.

2. WykreÊlenie z wykazu osób o nieuregulowanym
stosunku do powszechnego obowiàzku obrony, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, nast´puje po stawieniu si´
osoby do kwalifikacji wojskowej albo po dniu 31 grud-
nia roku kalendarzowego, w którym osoba koƒczy
24 lata ˝ycia.

§ 11. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu czasowego trwa-
jàcego ponad trzy miesiàce zawiadamia w ciàgu
trzech dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego
o stawieniu si´ osoby po raz pierwszy do kwalifikacji
wojskowej.

2. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 12. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wspó∏-
dzia∏a z powiatowà komisjà lekarskà i wojskowym ko-
mendantem uzupe∏nieƒ w zakresie spe∏niania przez
osoby obowiàzku stawienia si´ do kwalifikacji wojsko-
wej. W tym celu w dniach przewidzianych w woje-
wódzkim planie kwalifikacji wojskowej dla tej gminy
prowadzi dokumentacj´, o której mowa w § 9 ust. 1
i § 10 ust. 1 pkt 3 i 5.

§ 13. Starosta (prezydent miasta na prawach po-
wiatu) przedstawia wojewodzie: 

1) propozycje do planu przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej obejmujàce:

a) liczb´ powiatowych komisji lekarskich do po-
wo∏ania na obszarze powiatu oraz terytorialny
zasi´g ich dzia∏ania,

b) kandydatów do powo∏ania do sk∏adu powiato-
wej komisji lekarskiej oraz do zast´pczego pe∏-
nienia funkcji w tych komisjach,

c) liczb´ m´˝czyzn i kobiet z poszczególnych gmin
(miast i gmin, miast) podlegajàcych w danym
roku kwalifikacji wojskowej,

d) liczb´ osób z poszczególnych gmin (miast
i gmin, miast) wzywanych w ka˝dym dniu do
kwalifikacji wojskowej,

e) liczb´ dni planowanych na przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej kobiet oraz terminy tej
kwalifikacji,

f) terminy oraz godziny urz´dowania powiato-
wych komisji lekarskich,

g) wyniki wst´pnych ustaleƒ co do mo˝liwoÊci
oraz kosztów przeprowadzania badaƒ specjali-
stycznych, w tym psychologicznych lub obser-
wacji szpitalnej osób w zak∏adach opieki zdro-
wotnej po∏o˝onych na obszarze powiatu (mia-
sta na prawach powiatu),

h) nazwy posiadaczy oraz adresy lokali, w których
przeprowadzana b´dzie kwalifikacja wojskowa;

2) wnioski, o których mowa w § 8 ust. 3;

3) liczb´ osób planowanych do zatrudnienia, sto-
sownie do art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) sposób:

a) zapewnienia lokali i pomieszczeƒ dla organów
uczestniczàcych w przeprowadzaniu kwalifikacji
wojskowej,
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b) wyposa˝enia lokali i pomieszczeƒ w przedmioty
niezb´dne do pracy organów uczestniczàcych
w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

c) zapewnienia porzàdku w lokalach, w których
przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa,

d) zapewnienia bezpieczeƒstwa pracy organów
uczestniczàcych w przeprowadzaniu kwalifika-
cji wojskowej,

e) zabezpieczenia pomieszczeƒ i dokumentacji po
zakoƒczeniu urz´dowania organów uczestni-
czàcych w przeprowadzaniu kwalifikacji woj-
skowej,

f) przekazywania wójtom lub burmistrzom (prezy-
dentom miast) dotacji celowych, o których mo-
wa w art. 32a ust. 1 pkt 4 ustawy;

5) przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojsko-
wej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem
kwot przewidywanych na poszczególne przedsi´-
wzi´cia obejmujàce zakres kwalifikacji wojskowej;

6) inne informacje dotyczàce organizacji i przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu.

§ 14. 1. Dokumentacja kwalifikacji wojskowej za-
wierajàca:

1) ksi´g´ orzeczeƒ lekarskich,

2) komplet gminnych list osób, o których mowa
w § 9 ust. 6,

3) aktowe egzemplarze orzeczeƒ komisji lekarskich

— jest przechowywana po skompletowaniu odpo-
wiednio przez starost´, prezydenta miasta (prezy-
denta miasta na prawach powiatu), w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, przecho-
wywana jest do dnia 31 grudnia roku kalendarzowe-
go, w którym up∏ywa 5 lat od dnia zakoƒczenia kwali-
fikacji wojskowej.

§ 15. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do
kwalifikacji wojskowej osób:

1) o których mowa w art. 28 ust. 4b ustawy, które z∏o-
˝y∏y pisemny wniosek o zmian´ ostatecznego
orzeczenia o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej, z wyjàtkiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6 i 7, § 4
ust. 4, § 7 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 5
lit. a i ust. 2,

2) o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, z wyjàt-
kiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6, § 4 ust. 4, § 7
ust. 2, § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 i ust. 2 

— o ile nie zosta∏y przeniesione do rezerwy.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Miller

Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piàtas

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.
Nr 1, poz. 7 i Nr 238, poz. 1728), które traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 22, poz. 120 i Nr 161, poz. 1278).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw 
Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.
(poz. 1566)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZG¸OSZENIU SI¢ OSOBY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO
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