
OBWIESZCZENIE NR .8..lŻ022
woJEwoDY ŁDDZKIEGo

z dnia b.. marca 202Ż r.
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowejw 2022 n

na obszarze województwa lódzkiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 2l listopada1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2021 r. poz.372, 1728 ), $ : ust. l ,orpor"ądrenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracj i oraz Ministra obrony Narodowej z dnia2i listopada 2009 r. w sprawie
kwalifikacjiwojskowej(Dz.U.z2017r.poz.1980)oraz$zpńti$3pktlrozporządzenjaMioi.tru
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra obrony Naroaówej z dnia l t groo''ia 2O2I r. w
sprawie przeprowadzęnia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. v. ziozz t. poz. i7)' podaje się do
wiadomości:
$ l. Kwalifikacja wojskowa w 2022 t na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie
od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.
$ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach I998-2OO2' którzy nie posiadają określonej kategorii

zdolności do czynnej sfuzby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach Ż00I-20O2, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasawo niezdolne do czynnej
słuzby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeŻeli okres tej niezdolności uiływa
przed zakończeniem kwalifi kacji wojskowej,

b) zostaĘ uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
sfuzby wojskowej ze względu na stan zdrowią jeżeli okres tej niezdolności upływapo
zakoirczerju kwalifikacji wojskowej, i ńoŻyĘ, w Ębie art.28 ust. 4 i ab uśtawy z
dnia 2l listopada 1967 t, o powszecturym obowiązku obrony Rzeczypospotite.;
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskówej_przed
zakoirczeruem kwalifi kacj i woj skowej,

4) kobieĘ urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje ptzyd,ahre do czynnej
sfużby wojskowcj, oraz kobiety pobierające rraukę w celu uzyikania tych kwalifilacj|
które w roku szkolnym lub akademickim 202112022 końcźą naukę w szkołactr tuu
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo
będące sfudentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o ńoryctr mowa w $ 2
rozporządzenia Rady Ministrów z drua 28 kwietnia2017 r. w sprawie wskazania gruP
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. iJ. z
2017 r. poz.944),

5) osoby, które ukończyły l8 lat Życiai zgłosiĘ się ochotniczo do kwalifikacji wo'iskowej
do końca roku kalendarzowego, w którym końcą 24 lata Życiąjeżeli nie pósiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej słtrżby wojskowej.

$ 3. Kwalihkacja wojskowa zostanie przeprowadzonaw nizej p-odanych terminach i miejscach:
1 ) Ł'}dŹ'l , obszar dzielnic: Bałuty i ŚrÓdnrieście - w lókalu przy ul. Stawow ei ź8, od dnia 4

kwietnia do dnia t czerwcaA\LT r.,w godz. g:00-16:30,
2) Łódż-Ż, obszar dzielnicy Górna _ w lokalu ptzy ul. Stefana Zeronrskiego l15, od dnia l6

maja do dua2} czerwca 2A22 r., w godz. g:OO-16:30,
3) Łódź'3, obszłr dziclnic: Polcsie i Wiclzew _ w lokalu przy ul. Królewskiej 13/l5, od dnia

19 kwictnia do dnia 29 kwiętnia i od dnia 9 maja do dnia 28 czerwca i022 r., w godz'
7:30-16:00,



4) miasto Piotrków Tryburalski _ w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 3, od dnia 8 czerwca do
dnia 30 częrwca2022 r., w godz' 8:30-16:30,

5) miasto Skierniewice _ w lokalu przy ul' Trzcińskiej 18, od dnia 1 czerwca do dnia 14

czerwca 2022 r., w godz. 9:00- I 5 :45,

6) powiat bełchatowski - w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, od dnia 4
kwietnia do dnia 6 maja2022 r., w godz. 8:30-16:30,

7) powiat brzeziński _ w Btzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej 9, od dnia 19 maja do
dnia 30 maja2022 r., w godz. 7:00-15:00,

8) powiat kutnowski _ w Kutnie, w lokalu przy ul. Króla Władysława Jagiełły 2, od dnia 4
kwietnia do dnia 26 kwietnia 2022r., w godz. 9:00-15:00,

9) powiat łaski _ w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 24 maja do dnia 6

czerwca2022 r,, w godz. 8:00-14:00,
l0) powiat łęczycki _ w Łęczycy, w lokalu przy Alejach Jana Pawła II 11' od dnia 1 czerwca

do dnia 14 czerwca2022 r., w godz. 9:00-15:00,
1 1) powiat łowicki _ w Łowiczu' w lokalu przy ul. Warszawskiej 9A', od dnia 1 czerwca do

dnia 23 czerwca2022r., w godz. 9:00-15:00,
12) powiat łódzki wschodni _ w Łodzi, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza3, od dnia 8

kwietnia do dnia 29 kwietnia 2022r., w godz. i1:00-17:00,
13) powiat opoczyński - w opocznie, w lokalu przy ul' Piotrkowskiej 61' od dnia 4 kwietnia

do dnia 27 kwietnia 2022 r., w godz. 9:30-15:30,
14) powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, od dnia 4 kwietnia do

dnia2 maja2022 r., w godz. 7:30-13:30,
15) powiat pajęczański _ w Pajęcznie, w lokalu przy ul. Wiśniowej 5, od dnia l2 kwietnia do

dnia26 kwietnia 2022 r., w godz. 9:00-15.00,
l6)powiat piotrkowski - w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Romana

Dmowskiego 38c, od dnia 10 maja do dnia 7 czerwca2022 r., w godz. 9:00-15:30,
l7) powiat poddębicki _ w Poddębicach, w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza 16, od dnia 5

kwietnia do dnia 15 kwietnia 202Żr., w godz. 11:00-18:00,

18) powiat radomszczanski _ w Radomsku, w lokalu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 35,

od dnia 10 maja do dnia 9 czerwca\AL2 r., w godz. 9:00-15:30,
19) powiat rawski _ w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, od dnia

I 0 maj a do dnia 24 maja 2022 r., w godz. 9 :00- 1 5 :00,

20)powiat sieradzki _ w Sieradzu' w lokalu przy Placu Wojewódzkim 3, od dnia 25 maja do
dniaŻ  czerwca 20Ż2r., w godz. 9:00-l6:00,

21) powiat skierniewicki - w Skiemiewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, od dnia
17 maja do dnia 26 maja 2022 r., w godz. 9 :00- I 5 :00,

22)powiattomaszowski - w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. PCK 10, od dnia
30 maja do dnia 30 czerwca 20Ż2 r., w godz. 9:00-l6:00,

23) powiat wieluński _ w Wieluniu, w lokalu przy ul. marsz. Jozefa Piłsudskiego 6, od dnia 4

kwietnia do dnia 26 kwietnia 2022r., w godz. 8:00-16:00,
24) powiat wieruszowski _ w Wieruszowie, w lokalu przy ul. Kępińskiej 1, od dnia 5 maja do

dnia 18 maja2022 r., w godz. 10:00-17:00,
25)powiat zduńskowolski w Zduńskiej Woli, w lokalu przy ul. gen' Jarosława

Dąbrowskiego 15, od dnia 2majado dnia 23 maja20Ż2r., w dniach 2maja,9-13 maja i
16-19 maja - w godz. 8:00-14:00, w dniach 4-06 maja- w godz. 12:00-18:00, w dniach
20,23 maja - w godz. 8:00-11:00,

26) powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. Andrzeja Struga I3-2I, od dnia 9 maja do
dnia2T czerwca2022r., w godz. l2:00-18:00.

$ 4. osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień
właściwymi ze wzg|ędu na miejsce ich pobytu stałego' osoby zameldowane na pobyt czasowy
trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta),



powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwymi ze względu na
miejsce tego pobytu.

$ 5. osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia do dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące,zg}aszają się do wójta lub burmistrza(psrezydenta miasta),
właściwego zewzględu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wmacza im miejsce i termin stawienia się do
kwalifi kacj i woj skowej.
$ 6. osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przedopuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwośó miejscową ustala się według
miejsca zamieszkania lub pobyru w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zanieszkania lub pobytu,
właściwość miejscową ustala się wedfug ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Jeżeli
nie mozna ustalió właściwości miejscowej w sposób wskazany v,łyŻej, właściwymi są organy
dzielnicy Śródmieście w mieście stołócznym Warsżawie.
$ 7. osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za
pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień występować z wnioskiem o zrrrianę kategorii.
Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie
stwierdzające zmiany wjej stanie zdrowia, jakie nastąpiĘ od dnia ostatniego otzęczeniaustalającego
kategońę zdolności do czynnej sfużby wojskowej.
$ 8. osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniĘ tego obowiązku
w określonym terminie i miejscu, są obowiąane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
$ 9. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od
obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
$ l0. osobazgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po tazpierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenię toŻsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,

jeŻeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było mozliwe,

2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną,w tym wyniki badan
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresię dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,
b) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane

kwalifikacje zawodowe.
$ 11. osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o arrianę kategońi zdolności
do czyrrnej słuzby wojskowej przedstawia:

l) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozvłalający na ustalęnie tożsamości,
b) dokument potwierdzaj ący ptzyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli

stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe,

2) powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medycaną, w tym wyniki badan
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a) wojskowy dokument osobisty (ksiązeczkę wojskową),
b) dokumenty st'wierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane

kwalifikacje zawodowe.



$ l2. osoby, które przedstawią komisji lekarskiej dokumenty potwierdzające niezdolnośÓ do czynnej
słuzby wojskowej można nie poddawaó badaniom lekarskim. Natomiast osoby, |<t&e zaŻądają
wydania im ksiąŻeczki wojskowej powinny przedstawić wojskowemu komendantowi uzupełnień
fotografię oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz
posiadane kwalifi kacj e zawodowe.

$ 13. w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałoŻona
zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzryna w celu przymuszenia, albo
zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępol/{aniu egzekucyj nym w administracj i.

$ 14. osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed
wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się
badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

$ l5. Traci moc obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nt 712022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze wojewódnvłałódzkiego.
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