
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
 

Zgodnie z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2021 roku /Dz.U.2021.47/ oraz Wojewódzkim Planem Kwalifikacji 
Wojskowej na rok 2021 – kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Oławskiego 
przeprowadzona zostanie w dniach od 23 maja do 10 czerwca 2022r  

 
Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej zamieszczone są w Obwieszczeniu 

Wojewody Dolnośląskiego rozwieszonym w punktach informacyjnych na terenie sołectw. 
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Oławie będzie kwalifikowała, osoby podlegające 

kwalifikacji wojskowej z rocznika 2003 oraz roczników 1998 – 2002 (tylko osoby, które nie 
stawiły się w wyznaczonym terminie), w pomieszczeniach przy ul. 3 Maja 18 i/u (wejście 
od ul. Magazynowej) w godzinach  od 800 do 1400  
 

Terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie  
podczas kwalifikacji wojskowej w 2022 roku 

 

Lp. 
Jednostka samorządu 

terytorialnego 
Ilość 
dni 

Terminy przyjęć 

1.  Miasto i Gmina Jelcz - Laskowice 4 23,24,25,26 maja  
2.  Miasto Oława 6 26,27,30, 31 maja, 1,2 czerwca 

3.  Gmina Domaniów 2 2,3 czerwca 

4.  Gmina Oława 3 6,7,8 czerwca 

5.  Kobiety  - cały powiat 1 9 czerwca 

6.  Zakończenie pracy komisji 1 10 czerwca 

 
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA NIE ZWALNIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ 

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OD OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ W TERMINIE                   
I MIEJSCU WSKAZANYM W OBWIESZCZENIU. 

 
Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do 

zgłoszenia wojskowym komendantom uzupełnień  wyjazdu za granicę na okres dłuższy 
niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu – podstawa art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.2021.372/ . 
 
Na podstawie  art. 32 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku /Dz.U.2021.372/ w ramach kwalifikacji wykonuje się 
min. czynności związane z : 

a) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej, 

b) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia) osób 
podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, 

c) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej, 
d) wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczka wojskowa), 
e) przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej             

do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczenia o uregulowanym stosunku 
do służby wojskowej (zaświadczenie - 14 dni od decyzji o przeniesieniu do 
rezerwy). 

Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn i kobiet 
zamieszkujących  na terenie Gminy Oława można uzyskać  
pod nr tel. 71/381-22-16. 


