OBWIESZCZENIE NR 1}.I2021
WOJEWODY LODZKIEGO
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogloszenia kwalifikacji wojskowej
w 2021 r. na obszarze wojew6dztwa 16dzkiego
Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowi¢u
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 372), § 3 ust. I rozpor~dzenia Ministra
Spraw Wewnlttrznych i Adrninistracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie kwaliftkacji wojskowej (tj. Dz. U. z 2017 L, poz. 1980) oraz § 2 pkt I i § 3 pkt I
rozpo~dzenia Ministra Spraw Wewnlttrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U., poz.
47), podaje silt do wiadomosci:
1. Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. na obszarze wojew6dztwa 16dzkiego odbltdzie silt
w okresie od dnia I czerwca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r., oraz w okresie od dnia 9 sierpnia do
dnia 19 listopada 2021 r., od poniedzialku do pil!tku, z wyWkiem dni swil!tecznych.
2. Do stawienia silt do kwaliftkacji wojskowej wzywa silt:
I) mltzczyzn urodzonych w roku 2002;
2) mltzczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, kt6rzy nie posiadajl! okreslonej kategorii zdolnosci
do czynnej sluzby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000 - 2001, kt6re:
a) zostaly uznane przez powiatowe kornisje lekarskie, ze wzglltdu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej sluZby wojskowej, jezeli okres tej niezdolnosci uplywa przed zakoilczeniem
kwalifikacji wojskowej,
b) zostaly uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglltdu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej sluZby wojskowej, je:i:eli okres tej niezdolnosci uplywa po zakoilczeniu
kwaliftkacji wojskowej i zloZyly w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¢u obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek 0 zrnianlt kategorii
zdolnosci do czynnej sluzby wojskowej przed zakoilczeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadajl!ce kwalifikacje przydatne do czynnej sluZby
wojskowej lub pobierajl!ce nauklt w celu uzyskania tych kwaliftkacji, kt6re w roku szkolnym lub
akadernickim 2020/2021 koilc~ nauklt w szkolach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, a1bo bltdl!ce studentkarni lub absolwentkarni szk61 lub
kierunk6w, 0 kt6rych mowa w § 2 rozpor~dzenia Rady Ministr6w z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi¢owi stawienia silt do kwalifikacji
wojskowej (Dz.U., poz. 944);
5) osoby, kt6re ukoilczyly 18 lat Zycia i zglosily silt ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do koilca
roku kalendarzowego, w kt6rym koilc~ 24 lata Zycia, jezeli nie posiadajl! okrdlonej kategorii
zdolnosci do czynnej sluZby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w nizej podanych terminach
i rniejscach:

1) L6dz - 1, obszar dzielnic: Baluty i Sr6drnidcie - w lokalu przy ul. Stawowej
wrzdnia do dnia 28 paidziernika 2021 r., w godz. 8.00 - 16.30;
2) L6dz - 2, obszar dzielnicy G6ma - w lokalu przy ul. S. Zeromskiego
do dnia 5 listopada 2021 r., w godz. 8.00 - 16.30;

Dr

5) miasto Skierniewice - w lokalu przy ul. Trzcmskiej
snia 2021 r. w godz. 8.00 - 15.45;

Dr

Dr

28, od dnia 1

115, od dnia 6 wrzesnia

3) L6d:i: - 3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew - w lokalu przy ul. Kr61ewskiej
sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r., w godz. 7.30 - 16.00;
4) miasto Piotrk6w Trybunalski - w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi
29 czerwca 2021 r., w godz. 8.00 - 16.00;

Dr

Dr

13/15, od dnia 25

3, od dnia 8 czerwca do dnia

18, od dnia 13 wrzesnia do dnia 24 wrze-

6) powiat belchatowski - w Belchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej
do dnia 28 paidziernika 2021 r., w godz. 8.30 - 16.30;

Dr

7) powiat brzezinski - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej
dnia 5 lipca 2021 r., w godz. 8.00 -15.00;

9, od dnia 21 czerwca do

8) powiat kutnowski - w Kutnie, w lokalu przy ul. JagieUy
czerwca 2021 r., w godz. 9.00 -15.00;
9) powiat laski - w Lasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej
czerwca 2021 r. w godz. 8.00 - 14.00;

Dr

Dr

Dr

34, od dnia 6 wrzesnia

2, od dnia 1 czerwca do dnia 30

13, od dnia 14 czerwca do dnia 25

10) powiat h;czycki - w L~czycy, w lokalu przy AI. Jana Pawla II
21 wrzesnia 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;

Dr

11) powiat lowicki - w Lowiczu, w lokalu przy ul. Warszawskiej
14 paidziernika 2021 r., w godz. 9.00 -15.00;

Dr

11, od dnia 25 sierpnia do dnia

9, od dnia 7 wrzesnia do dnia

12) powiat 16dzki wschodni - w Lodzi, w lokalu przy ul. H. Sienkiewicza Dr 3, od dnia 6 wrzdnia
do dnia 23 wrzesnia 2021 r., w godz. 11.00 - 17.00;
13) powiat opoczynski - w Opocznie, w lokalu przy ul. Janasa
lipca 2021 r., w godz. 9.30 - 15.30;

Dr

27, od dnia 14 czerwca do dnia 5

14) powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilmskiego Dr 10/12, od dnia 1wrzesnia
do dnia 28 wrzesnia 2021 r., w godz. 7.30 -14.30;
15) powiat paj~czanski - w Paj~cznie, w lokalu przy ul. Wisniowej
21 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 - 16.00;

Dr

5, od dnia 8 czerwca do dnia

16) powiat piotrkowski - w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Mlynarskiej
wrzesnia do dnia 25 paidziernika 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
17) powiat podd~bicki - w Podd~bicach, w lokalu przy ul.
do dnia 26 paidziernika 2021 r., w godz. 11.00 - 18.00;

L~czyckiej Dr

Dr

2, od dnia 1

16, od dnia 6 paidziemika

18) powiat radomszcza.ilski - w Radomsku, w lokalu przy ul. Pilsudskiego nr 35, od dnia 6 wrzesnia
do dnia 22 paidziernika 2021 r., w godz. 8.30 - 15.30;
19) powiat rawski - w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Kosciuszki nr 5, od dnia 7 wrzesnia
do dnia 30 wrzesnia 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
20) powiat sieradzki - w Sieradzu, w lokalu przy Placu Wojew6dzkim nr 3, od dnia 28 wrzesnia do
dnia 5 listopada 2021 r., w godz. 9.00 - 16.00;
21) powiat skierniewicki - w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6, od dnia 9
czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 -15.00;
22) powiat tomaszowski - w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. Majowej nr 1/3, od dnia
6 wrzesnia do dnia 12 paidziernika 2021 r., w godz. 9.00 -16.00;
23) powiat wielunski - w Wieluniu, w lokalu przy ul. Pilsudskiego nr 6, od dnia 4 paidziernika do
dnia 121istopada 2021 r., w godz. 9.00 - 16.00;
24) powiat wieruszowski - w Wieruszowie, w lokalu przy ul. Kt(prnskiej nr I, od dnia 6 wrzesnia do
dnia 29 wrzesnia 2021 r., w godz. 10.00 - 17.00;
25) powiat zduilskowolski - w Zduilskiej Woli, w lokalu przy ul. Dolnej nr 41, od dnia 6 wrzesnia
do dnia 22 wrzeSnia 2021 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniach 23 i 24 wrzesnia 2021 r. w godz.
8.00 - 11.00;
26) powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13 - 21, od dnia 6 wrzesnia do dnia
161istopada 2021 r., w godz. 12.00 - 18.00.
4. Osoby podlegajljce kwalifikacji wojskowej stawiajlj sit( przed w6jtem, burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatowlj komisjlj lekarsklj oraz wojskowym komendantem uzupetnieii
wlasciwymi ze wzglt(du na miejsce ich pobytu stalego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy
trwajljcy ponad trzy miesiljce stawiajlj sit( przed w6jtem, burmistrzem (prezydentem miasta),
powiatowlj komisjlj lekarsklj oraz wojskowym komendantem uzupelnieii wlaSciwymi ze wzglt(du na
miejsce tego pobytu.
5. Osoby podlegajljce stawieniu sit( do kwalifikacji wojskowej, kt6re w okresie od dnia
ogloszenia niniejszego obwieszczenia do dnia I czerwca 2021 r. lub w okresie od dnia ogloszenia
kwalifikacji wojskowej w dniu 26lipca 2021 r., do dniajej rozpoczt(cia w dniu 9 sierpnia 2021 r.,
zmienily miejsce pobytu stalego lub pobytu czasowego trwajljcego p6nad trzy rniesiljce, zglaszajlj
sit( do w6jta lub burmistrza (prezydenta miasta), wlasciwego ze wzglt(du na ich nowe miejsce
pobytu stalego lub pobytu czasowego trwajljcego ponad trzy miesiljce. W6jt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia sit( do kwalifikacji wojskowej.
6. Osoby podlegajljce stawieniu sit( do kwalifikacji wojskowej, kt6re po rozpoczt(ciu
kwalifIkacji wojskowej na danym terenie zamierzajlj zmienic miejsce pobytu stalego lub pobytu
czasowego trwajljcego ponad trzy miesiljce, stawiajlj sit( do kwalifikacji wojskowej przed
opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostalych przypadkach wlaSciwosc
miejscowlj ustala sit( wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jezeli brak w kraju miejsca
zamieszkania tub pobytu, wlaSciwosc miejscowlj ustala sit( wedlug
ostatniego miejsca
zamieszkania lub pobytu w kraju. Jezeli nie moma ustalic wlasciwosci miejscowej w spos6b
wskazany wyzej, wlasciwymi slj organy dzielnicy Sr6dmiescie w miescie stolecznym Warszawie.

7. Osoby posiadaji:!ce UStalODi:! kategori<; zdolnosci do czynnej sMby wojskowej A lub B
mogi:! za posrednictwem wojskowego komendanta uzupelnieil wyst<;powac z wnioskiem 0 zmian<;
kategorii. Do wniosku osoba stawiaji:!ca silt do kwaliflkacji wojskowej doli:!cza zaswiadczenie
lekarskie stwierdzaji:!ce zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nast!lPily od dnia ostatniego orzeczenia
ustalaji:!cego kategori<; zdolnosci do czynnej sMby wojskowej.
8. Osoby podlegaji:!ce stawieniu silt do kwaliflkacji wojskowej, ktore nie dopelnily tego
obowi!jZk:u w okreslonym terminie i miejscll, Si:! obowi~e to uczynic niezwlocznie po ustaniu
przeszkody.
9. Nieotrzymanie wezwania umennego nie zwalnia osoby podlegaji:!cej kwaliflkacji
wojskowej od obowi!jZk:u stawienia silt w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
10. Osoba zglaszaji:!ca silt do kwaliflkacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
I) wojtowi lub burrnistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowod osobisty lub inny dokument pozwalaji:!cy na ustalenie to:zsamosci,
b) dokument potwierdzaji:!cy przyczyny niestawienia silt do kwaliflkacji wojskowej, jezeli stawienie
silt do kwaliflkacji wojskowej w terminie okreslonym w wezwaniu nie bylo moZliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadani:! dokumentacj<; medyczni:!, w tym wyniki badail
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesi<;cy przed dniem stawienia silt do
kwaliflkacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupelnieil:
a) aktualni:! fotograf1~ 0 wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia glowy,
b) dokumenty stwierdzaji:!ce poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwaliflkacje zawodowe.
II. Osoba, ktora stawala juz do kwaliflkacji wojskowej i ubiega si~ 0 zmian~ kategorii
zdolnosci do czynnej sMby wojskowej przedstawia:
I) wojtowi lub burrnistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowod osobisty lub inny dokument pozwalaji:!cy na ustalenie to:zsamosci,
b) dokument potwierdzaji:!cy przyczyny niestawienia si~ do kwaliflkacji wojskowej, jesli stawienie
si~ do kwaliflkacji wojskowej w terminie okreslonym w wezwaniu nie bylo mozliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentacj~ medyczn'l, w tym wyniki badail specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesi~cy przed dniem stawienia si~ do kwaliflkacji
wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupelnieil:
a) wojskowy dokument osobisty (ksi!!i:eczk~ wojskowi:!),
b) dokumenty stwierdzaji:!ce poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwaliflkacje zawodowe.
12. Osoby, ktore przedstawii:! komisji lekarskiej dokumenty potwierdzaji:!ce niezdolnosc do
czynnej sMby wojskowej moma nie poddawac badaniom lekarskirn. Natomiast osoby, ktore
zai:!ldaji:! wydania im ksi!!i:eczki wojskowej powinny przedstawic wojskowemu komendantowi
uzupelnieil fotograf1~ oraz dokumenty potwierdzaji:!ce poziom wyksztalcenia lub pobierania nauki
oraz posiadane kwaliflkacje zawodowe.
13. W razie niestawienia si~ do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
nalozona zostanie na osob~ podlegaji:!ci:! kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, a1bo

zarzlldzone przymusowe doprowadzenie przez Policje; do kwalifIkacji wojskowej w trybie
przepisow 0 poste;powaniu egzekucyjnym wadrninistracji.
14. Osoba podlegaj'lca kwalifIkacji wojskowej, ktora nie stawila sie; do kwalifIkacji
woj skowej przed wojtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed wla.sciw'l komisj'llekarsk'l
lub przed wojskowym komendantem uzupclnieil w okreslonym terminie i miejscu, alba odmawia
poddania sie; badaniom lekarskim, alba nie przedstawia dokumentow, ktorych przedstawienie
zostalo nakazane, podlega grzywnie alba karze ograniczenia wolnosci.

o lasz Bochenski

