
(-) Przemysław Czarnek
Lublin, 18 stycznia 2019 r.

Wojewoda Lubelski
OBWIESZCZENIE

o kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1459, z późn. zm.) i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 
r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982) podaję do 
wiadomości, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 
2019 r.
1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998 i 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych 
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944);

5) 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.

2. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w ust. 1, na terenie:
1) miasta na prawach powiatu Biała Podlaska; miasta: Międzyrzec 

Podlaski, Terespol; gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów 
Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, 
Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, 
Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie, 
przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, 
UL. ORZECHOWA 34 w okresie od dnia 11 lutego do dnia 
4 kwietnia 2019 r.;

2) miasta Biłgoraj; gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, 
Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok 
Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, przeprowadzona 
zostanie w BIŁGORAJU, UL. WŁOSIANKARSKA 5 
w okresie od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia 2019 r.;

3) miasta na prawach powiatu Chełm, przeprowadzona zostanie 
w CHEŁMIE, UL. 1. PUŁKU SZWOLEŻERÓW 15A 
w okresie od dnia 18 marca do 2 kwietnia 2019 r.

4) miasta Rejowiec Fabryczny; gmin: Białopole, Chełm, 
Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec 
Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, 
Wojsławice, Żmudź, przeprowadzona zostanie w CHEŁMIE, 
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 8 w okresie od dnia 
5 lutego do dnia 28 lutego 2019 r.;

5) miasta Hrubieszów; gmin: Dołhobyczów, Horodło, 
Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, 
przeprowadzona zostanie w HRUBIESZOWIE, UL. 3-go 
MAJA 7 w okresie od dnia 21 marca do dnia 11 kwietnia
2019 r.;

6) gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, 
Modliborzyce, Potok Wielki, przeprowadzona zostanie 
w JANOWIE LUBELSKIM, UL. JANA PAWŁA II 1 
w okresie od dnia 11 lutego do dnia 25 lutego 2019 r.;

7) miasta Krasnystaw; gmin: Fajsławice, Gorzków, Izbica, 
Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica 
Różana, Żółkiewka, przeprowadzona zostanie 
w KRASNYMSTAWIE, UL. MATYSIAKA 5 w okresie od 
dnia 2 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2019 r.;

8) miasta Kraśnik; gmin: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, 
Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, 
Zakrzówek, przeprowadzona zostanie w KRAŚNIKU, 
UL. SŁOWACKIEGO 7 w okresie od dnia 11 marca do dnia 
12 kwietnia 2019 r.;

9) miasta Lubartów; gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, 
Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów 
Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, przeprowadzona 
zostanie w LUBARTOWIE, UL. SZANIAWSKIEGO 64
w okresie od dnia 4 lutego do dnia 27 lutego 2019 r.;

10) miasta na prawach powiatu Lublin, przeprowadzona zostanie 
w LUBLINIE, UL. JASTRZĘBIA 3 w okresie od dnia 4 marca 
do dnia 16 kwietnia 2019 r.;

11) gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, 
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, 
Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, 
przeprowadzona zostanie w LUBLINIE, 
UL. NAŁĘCZOWSKA 25 w okresie od dnia 25 lutego do dnia 
10 kwietnia 2019 r.;

12) gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, 
przeprowadzona zostanie w ŁĘCZNEJ, 
UL. BOGDANOWICZA 9 w okresie od dnia 4 marca do dnia 
20 marca 2019 r.;

13) miast: Łuków, Stoczek Łukowski; gmin: Adamów, Krzywda, 
Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, 
Wojcieszków, Wola Mysłowska, przeprowadzona zostanie 
w ŁUKOWIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 61 w okresie od 
dnia 27 lutego do dnia 4 kwietnia 2019 r.;

14) gmin: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole 
Lubelskie, Poniatowa, Wilków, przeprowadzona zostanie 
w OPOLU LUBELSKIM, UL. SZPITALNA 9 w okresie od 
dnia 2 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2019 r.;

15) gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, 
Siemień, Sosnowica, przeprowadzona zostanie 
w PARCZEWIE, UL. WARSZAWSKA 24 w okresie od dnia 
1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2019 r.; 

16) miasta Puławy; gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, 
Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, 
Wąwolnica, Żyrzyn, przeprowadzona zostanie 
w PUŁAWACH, UL. CENTRALNA 14 w okresie od dnia 
4 marca do dnia 4 kwietnia 2019 r.;

17) miasta Radzyń Podlaski; gmin: Borki, Czemierniki, 
Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-
Majorat, Wohyń, przeprowadzona zostanie w RADZYNIU 
PODLASKIM, UL. JANA PAWŁA II 2 w okresie od dnia 
11 marca do dnia 28 marca 2019 r.;

18) miasta Dęblin; gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, 
Ułęż, przeprowadzona zostanie w RYKACH, 
UL. WARSZAWSKA 11 w okresie od dnia 12 lutego do dnia 
1 marca 2019 r.;

19) miasta Świdnik; gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki, 
przeprowadzona zostanie w ŚWIDNIKU, UL. OKULICKIEGO 
20A w okresie od dnia 12 lutego do dnia 4 marca 2019 r.;

20) miasta Tomaszów Lubelski; gmin: Bełżec, Jarczów, Krynice, 
Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, 
Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek, 
przeprowadzona zostanie w TOMASZOWIE LUBELSKIM, 
UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 w okresie od dnia 5  lutego do dnia 
27 lutego 2019 r.;

21) miasta Włodawa; gmin: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, 
Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, przeprowadzona zostanie 
we WŁODAWIE, AL. PIŁSUDSKIEGO 41 w okresie od dnia 
4 marca do dnia 15 marca 2019 r.;

22) miasta na prawach powiatu Zamość, przeprowadzona zostanie 
w ZAMOŚCIU, UL. KAMIENNA 20 w okresie od dnia 
4 lutego do dnia 25 lutego 2019 r.;

23) gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, 
Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, 
Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, 
przeprowadzona zostanie w ZAMOŚCIU, UL. KAMIENNA 20 
w okresie od dnia 1 marca do dnia 5 kwietnia 2019 r.

3. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed właściwymi ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobyty czasowego trwającego powyżej 
3 miesiące wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację 
medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji 
wojskowej), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 
kwalifikacje zawodowe.

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia: dowód osobisty lub inny 
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych 
w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji wojskowej) oraz wojskowy dokument osobisty i dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Ochotnicy oraz osoby składające wniosek o zmianą kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B, zamierzające stawić sią do kwalifikacji wojskowej, 
zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Do 
wniosku o zmianą kategorii dołącza się zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w stanie zdrowia jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego 
kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 
obowiązane są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 
3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po jej rozpoczęciu zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące, obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

9. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań; nieotrzymanie wezwania nie zwalnia 
osób wymienionych w ust. 1 od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych 
przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do 
kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

11. Wobec osób wymienionych w ust. 1, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, stosowane będą środki przymusu 
administracyjnego, przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. przymusowe doprowadzenie przez Policję albo nałożenie grzywny 
w celu przymuszenia. W przypadku nieskuteczności środków przymusu administracyjnego oraz w przypadku odmowy poddania się badaniom lekarskim lub 
nieprzedstawienia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, osoby te podlegają na podstawie art. 224 powołanej na wstępie ustawy – grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności.
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