
1. W okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie  
kwalifikacja wojskowa na terenie województwa opolskiego. 

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3) osoby, które w latach 2021 - 2022:
a)a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kate-
gorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. 
o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;  
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne 
do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia 
na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 
Ojczyzny;   
5)5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji 
wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli 
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  
    
3.3. Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do          
kwalifikacji wojskowej przed wójtem  (burmistrzem, prezydentem miasta),     
powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji          
w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego 
braku w terminie i miejscu wskazanym  w obwieszczeniu.

4. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej wymienionych ter-
minach i miejscach: 
1) Miasto Opole w Opolu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 3, w terminie od  dnia 
01 czerwca do dnia 05 lipca  2023  r.; 
2) Powiat Brzeski w Brzegu przy ul. Piastowskiej 14, w terminie od dnia                
17 kwietnia do dnia 19 maja 2023 r.;
3) Powiat Głubczycki w Głubczycach przy Alei Śląskiej 1, w terminie od dnia             
17 kwietnia do dnia 12 maja 2023 r.;
4)4) Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski  w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastows-
kiej 15, w terminie od dnia 17 kwietnia do dnia 22 maja 2023 r.;  
5) Powiat Kluczborski w Kluczborku przy Placu Niepodległości 5, w terminie od 
dnia 15 maja do dnia 05 czerwca 2023 r.;
6) Powiat Krapkowicki w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7, w terminie od dnia 
17 kwietnia do dnia 10 maja 2023 r.;
7) Powiat Namysłowski w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, w terminie od 
dnia 26 czerwca do dnia 11 lipca 2023 r.; 
8) Powiat Nyski w Nysie przy ul. Orkana 6, w terminie od dnia 15 maja do dnia 
23 czerwca 2023 r.; 
9) Powiat Oleski w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31, w terminie od 
dnia 17 kwietnia do dnia 10 maja 2023 r.;
10)10) Powiat Opolski w Opolu przy ul. Drzymały 1c, w terminie od dnia  09 maja 
do dnia 13 czerwca 2023 r.;
11) Powiat Prudnicki w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, w terminie od dnia 18 
kwietnia do dnia 10 maja 2023 r.;
12) Powiat Strzelecki w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59, w terminie od 
dnia 10 maja do dnia 06 czerwca 2023 r.

5.5. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedsta-
wia:
1) Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji           
wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie           
określonym w wezwaniu nie było możliwe; 
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki 
badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia    
takiego obowiązku. 

6.6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę  
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji            
wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie           
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2)2) powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, w tym wyniki badań 
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed 
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.

7.7.  Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które: 
1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej 
zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 
miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego 
ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej; 
2)2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić 
miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają 
się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca 
pobytu.

8. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji         
wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym             
w obwieszczeniu.

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

10.10. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasad-
nionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo 
zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję zgodnie z art. 59 ust 8 
Ustawy o obronie Ojczyzny.

11. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
1) nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem     
wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo              
nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
2) nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
3)3) nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych  
organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania 
się badaniom lekarskim, 
4) odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję               
wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzania         
w ewidencji wojskowej, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzy-
wnie, zgodnie z art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

12. Osoby, które w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej 
albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie do-
puszczą się czynu określonego w art. 681 wyżej powołanej ustawy, podlegają 
- zgodnie z jej art. 685 - karze pozbawienia wolności do lat 2.


