
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony
Narodowej z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

w 2014r., kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie
przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 30 kwietnia 2014r.

 

    Celem kwalifikacji wojskowej jest:
 ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi

oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które
ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014r.
z terenu Gminy Choczewo podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1995r.;
2. mężczyźni urodzeni  w latach 1990—1994,  którzy  nie  posiadają  określonej  kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej, nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej;

Osoby wezwane przez Wójta Gminy Choczewo do kwalifikacji wojskowej
obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym na otrzymanym wezwaniu

tj. w dniach 01 i 02 kwietnia 2014r. do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej 
w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, 

(budynek Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)
Powiatowa Komisja Lekarska 

pracuje w dni robocze od dnia 10 lutego do 11 kwietnia 2014r. w godz. 7.30 – 12.30.
 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej 
przed Powiatowa Komisja Lekarską przedstawia:

1. Wójtowi  (upoważnionemu przedstawicielowi wójta):
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;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
posiadaną  dokumentację  medyczną,  w  tym  wyniki  badań  specjalistycznych,
przeprowadzonych  w  okresie  dwunastu  miesięcy  przed  dniem  stawienia  się  do
kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
aktualną  fotografię  o  wymiarach  3  x  4  cm,  bez  nakrycia  głowy,  dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe. 

INFORMACJI  szczegółowych dotyczących  kwalifikacji  wojskowej  można  uzyskać  
w Urzędzie Gminy Choczewo. Informacji udziela inspektor Krzysztof Cudnik w pokoju Nr
8, tel.  58 572 39 40; 58 572 39 13 w. 211; tel. bezpośredni 58 676 34 63. 


