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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) termin og∏oszenia kwalifikacji wojskowej;

2) czas trwania kwalifikacji wojskowej;

3) roczniki i grupy osób podlegajàcych obowiàzkowi
stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. 1. Termin og∏oszenia kwalifikacji wojskowej na
terytorium paƒstwa wyznacza si´ na dzieƒ 22 stycznia
2010 r. 

2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej, o której
mowa w ust. 1, ustala si´ na okres od dnia 8 lutego do
dnia 30 kwietnia 2010 r. 

§ 3. Do stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej
w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, wzywa si´: 

1) m´˝czyzn urodzonych w 1991 r.;

2) m´˝czyzn urodzonych w latach 1986—1990, którzy
nie posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej;

3) osoby urodzone w 1990 r., które:

a) zosta∏y uznane przez powiatowe komisje lekar-
skie, ze wzgl´du na stan zdrowia, za czasowo

niezdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej, je˝eli
okres tej niezdolnoÊci up∏ywa przed zakoƒcze-
niem kwalifikacji wojskowej,

b) zosta∏y uznane przez powiatowe komisje lekar-
skie, ze wzgl´du na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej, je˝eli
okres tej niezdolnoÊci up∏ywa po zakoƒczeniu
kwalifikacji wojskowej i z∏o˝y∏y, w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wnioski o zmian´ kategorii
zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej przed
zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej,

c) zosta∏y uznane, ze wzgl´du na stan zdrowia, za
zdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej i z∏o˝y∏y,
w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmian´ ka-
tegorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej,
je˝eli nie zosta∏y przeniesione do rezerwy;

4) kobiety urodzone w latach 1986—1991, posiadajà-
ce kwalifikacje przydatne do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, oraz kobiety pobierajàce nauk´ w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2009/2010 koƒczà nauk´ w szko-
∏ach medycznych i weterynaryjnych oraz na kie-
runkach psychologicznych, albo b´dàce student-
kami lub absolwentkami tych szkó∏ lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania
kobiet obowiàzkowi stawienia si´ do poboru
(Dz. U. Nr 95, poz. 660);

5) osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat i zg∏osi∏y si´ ochot-
niczo do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, je˝eli nie po-
siadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
J. Miller

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych 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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