
NIE ZRYWAĆ! 
NIE ZAKLEJAĆ! 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2023 r. 
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji 

wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333) podaje się do publicznej 

wiadomości informacje, że: 

1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa. 

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022: 

1) 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; 

2) 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 kategorii 

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. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 

akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub 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. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również 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. 

6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach: 

1) NA TERENIE POWIATU CHODZIESKIEGO: w mieście: Chodzież, w miastach i gminach: Margonin, Szamocin, Budzyń, w gminie: Chodzież, winny stawić się w Chodzieży, ul. Warsztatów Jazzowych 2, w dniach  
od 1 do 20 czerwca 2023 r. (oprócz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 7.15 - 16.00. 

2) NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO:  
- w miastach i gminach: Trzcianka, Krzyż Wielkopolski, winny stawić się w Trzciance, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, w dniach od 4 do 15 maja 2023 r., w godz. 8.00 - 14.00, 
- w mieście: Czarnków, w mieście i gminie: Wieleń, w gminach: Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo, winny stawić się w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, w dniach od 16 do 31 maja 2023 r., w godz. 8.00 - 14.00. 

3) NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO: w mieście: Gniezno, w miastach i gminach: Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo, w gminach: Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, winny stawić się  
w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 43-55, od 17 kwietnia do 31 maja 2023 r. (oprócz 2, 4, 5 i 8 maja 2023 r.), w godz. 7.30 - 16.30. 

4) NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO: w miastach i gminach: Gostyń, Borek Wielkopolski, Krobia, Pępowo, Pogorzela, Poniec, w gminie: Piaski, winny stawić się w Gostyniu, ul. Hutnika 14, w dniach od 10 do 30 maja 2023 r.,  
w godz. 7.30 - 14.00. 

5) NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO: w miastach i gminach: Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo, w gminach: Granowo, Kamieniec, winny stawić się w Grodzisku Wielkopolskim,  
ul. Żwirki i Wigury 2A, w dniach od 23 maja do 13 czerwca 2023 r. (oprócz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.30 – 16.30. 

6) NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO: w miastach i gminach: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, w gminie: Kotlin, winny stawić się w Jarocinie, ul. Kościuszki 16, w dniach od 8 do 26 maja 2023 r., w godz. 8.00 - 16.00. 
7) NA TERENIE MIASTA KALISZA: winny stawić się w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 (wejście od ul. Legionów), w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2023 r., w godz. 7.00 - 15.00. 
8) NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO: w miastach i gminach: Stawiszyn, Opatówek, Koźminek, w gminach: Blizanów, Brzeziny, Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin, Szczytniki, Żelazków,  

winny stawić się w Kaliszu, ul. Kościuszki 10, w dniach od 26 czerwca do 18 lipca 2023 r., w godz. 6.30 - 14.30. 
9)  NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO: w mieście i gminie: Kępno, w gminach: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica, winny stawić się w Kępnie - Mianowice 2H, w dniach od 10 do 25 maja 2023 r.,  

w godz. 08.30 - 16.30. 
10) NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO: w mieście: Koło, w miastach i gminach: Dąbie, Kłodawa, Przedecz, w gminach: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, winny stawić się w Kole,  

ul. Kolejowa 11, w dniach od 9 do 31 maja 2023 r., w godz. 8.00 - 16.30. 
11) NA TERENIE MIASTA KONINA: winny stawić się w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A, w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. oraz od 9 do 17 maja 2023 r., w godz. 8.00 – 16.30. 
12) NA TERENIE POWIATU KONIŃSKIEGO: w miastach i gminach: Golina, Kleczew, Rychwał, Ślesin, Sompolno, w gminach: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wilczyn, 

Wierzbinek, winny stawić się w Koninie, ul. Przemysłowa 4, w dniach od 18 maja do 27 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 – 16.30. 
13) NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO: w mieście: Kościan, w miastach i gminach: Czempiń, Krzywiń, Śmigiel, w gminie: Kościan, winny stawić się w Kościanie, ul. Bernardyńska 2, w dniach od 31 maja  

do 21 czerwca 2023 r., w godz. 7.00 - 15.00. 
14) NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO: w mieście: Sulmierzyce, w miastach i gminach: Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Kobylin, Zduny, w gminie: Rozdrażew, winny stawić się w Krotoszynie,  

ul. Mickiewicza 11, w dniach od 5 do 26 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 - 16.00. 
15) NA TERENIE MIASTA LESZNA: winny stawić się w Lesznie, ul Opalińskich 1, w dniach od 29 maja do 16 czerwca 2023 r., w godz. 7.00 – 16.00. 
16)  NA TERENIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO: w miastach i gminach: Osieczna, Rydzyna, w gminach: Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, winny stawić się w Lesznie, ul. Opalińskich 1, w dniach  

od 8 do 25 maja 2023 r., w godz. 7.00 - 15.00. 
17) NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO: w miastach i gminach: Międzychód, Sieraków, gminach: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, winny stawić się w Międzychodzie, ul. Dworcowa 18, w dniach od 17 do 25 

kwietnia 2023 r., w godz. 7.00 - 14.00. 
18) NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO: w miastach i gminach: Nowy Tomyśl, Lwówek, Opalenica, Zbąszyń, w gminach: Kuślin, Miedzichowo, winny stawić się w Nowym Tomyślu, os. Północ 37A, w dniach od 15 maja do 

12 czerwca 2023 r. (oprócz od 23 do 25 maja 2023 r. i 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.00 - 14.00. 
19) NA TERENIE POWIATU OBORNICKIEGO: w miastach i gminach: Oborniki, Rogoźno, w gminie: Ryczywół, winny stawić się w Obornikach, ul. 11 Listopada 2A, w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2023 r.,  

w godz. 8.00 - 15.00. 
20) NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO: w mieście: Ostrów Wielkopolski, w miastach i gminach: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, w gminach: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, 

winny stawić się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, w dniach od 17 kwietnia do 30 maja 2023 r. (oprócz 2 maja 2023 r.), w godz. 8.30 - 16.30. 
21) NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO: w miastach i gminach: Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Mikstat, w gminach: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice, winny stawić się w Ostrzeszowie,  

ul. Zamkowa 31, w dniach od 17 kwietnia do 8 maja 2023 r. (oprócz 2 maja 2023 r.), w godz. 8.00 - 15.00. 
22) NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO: w mieście: Piła, w miastach i gminach: Kaczory, Wyrzysk, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, w gminach: Białośliwie, Łobżenica, Szydłowo, winny stawić się  

w Pile, al. Niepodległości 33/35, w dniach od 15 maja do 23 czerwca 2023 r. (oprócz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 7.00 - 16.00. 
23) NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO: w miastach i gminach: Pleszew, Chocz, Dobrzyca, w gminach: Czermin, Gizałki, Gołuchów, winny stawić się w Pleszewie, al. Wojska Polskiego 21, w dniach od 30 maja  

do 16 czerwca 2023 r., w godz. 7.00 - 14.00. 
24) NA TERENIE MIASTA POZNANIA: 

-  na terenie dzielnic: Nowe Miasto, Stare Miasto, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w  dniach od 17 kwietnia do 29 czerwca 2023 r. (oprócz 2, 4 i 5 maja oraz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.00 - 14.00, 
- na terenie dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Wilda, winny stawić się w Poznaniu, ul. A. Szylinga 1, w dniach od 17 kwietnia do 23 czerwca 2023 r. (oprócz 2, 4 i 5 maja oraz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.00 - 14.00. 

25) NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO: 
- w mieście: Luboń, w miastach i gminach: Mosina, Stęszew, w gminach: Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, winny stawić się w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, w dniach od 17 kwietnia do 27 czerwca 

2023 r. (oprócz 2 maja i 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.00 - 13.00, 
- w mieście: Puszczykowo, w miastach i gminach: Buk, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, w gminach: Czerwonak, Kleszczewo, winny stawić się w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, w dniach  

od 17 kwietnia do 20 czerwca 2023 r. (oprócz 2 maja i 9 czerwca 2023 r.), w godz. 8.00 - 13.00. 
26) NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO: w miastach i gminach: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, w gminie: Pakosław winny stawić się w Rawiczu, ul. Westerplatte 2, w dniach od 23 maja do 13 czerwca 2023 r. 

(oprócz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 6.30 - 15.00. 
27) NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO: w mieście Słupca, w mieście i gminie: Zagórów, w gminach: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, winny stawić się w Słupcy, ul. Sikorskiego 1, w dniach  

od 5 do 20 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 - 16.00. 
28) NA TERENIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO: w miastach i gminach: Szamotuły, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Wronki, w gminach: Duszniki, Kaźmierz, winny stawić się w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4, w dniach  

od 16 maja do 14 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 - 16.00. 
29) NA TERENIE POWIATU ŚREMSKIEGO: w miastach i gminach: Śrem, Dolsk, Książ Wielkopolski, w gminie: Brodnica, winny stawić się w Śremie, ul. Dutkiewicza 8A, w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r.,  

w godz. 7.00 - 14.00. 
30) NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO: w mieście i gminie: Środa Wielkopolska, w gminach: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, winny stawić się w Środzie Wielkopolskiej,  

ul. 20 Października 30, w dniach od 22 maja do 7 czerwca 2023 r., w godz. 7.30 - 15.30. 
31) NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO: w mieście: Turek, w miastach i gminach: Dobra, Tuliszków, w gminach: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, winny stawić się w Turku, ul. Kościuszki 6, w dniach  

od 1 do 23 czerwca 2023 r., w godz. 8.30 - 16.30. 
32) NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO: w mieście: Wągrowiec, w miastach i gminach: Gołańcz, Skoki, w gminach: Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec, winny stawić się w Wągrowcu,  

pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w dniach od 10 maja do 2 czerwca 2023 r., w godz. 8.00 - 15.00. 
33) NA TERENIE POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO: w mieście i gminie: Wolsztyn, w gminach: Przemęt, Siedlec, winny stawić się w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 10A, w dniach od 9 do 30 maja 2023 r. (od poniedziałku  

do wtorku oraz od czwartku do piątku), w godz. od 7.00 - 13.00. 
34) NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO: w gminach: Września, Miłosław, Pyzdry, Kołaczkowo, Nekla, winny stawić się w Grzymysławicach 10, w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2023 r., w godz. 8.30 – 16.30. 
35) NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO: w mieście: Złotów, w miastach i gminach: Jastrowie, Krajenka, w gminach: Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów, winny stawić się w Złotowie, al. Piasta 32, w dniach  

od 29 maja do 26 czerwca 2023 r. (oprócz 9 czerwca 2023 r.), w godz. 7.00 - 15.00. 
7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić: 

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwa lifikacji wojskowej albo wypis  
z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność; 

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

8. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia: 
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się 

do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis  

z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność; 
3) szefowi wojskowemu centrum rekrutacji: wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe. 

9. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które: 
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, p rezydenta miasta), 

właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca 

dotychczasowego pobytu. 
10.  Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej  

18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
11.  Wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej. 
12. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku 

stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 
13. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego 

centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

14. Osoby, które 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; nie zgłoszą się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony; nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów  
w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim; odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących  
i przetwarzanych w ewidencji wojskowej - podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI 
 / - / Michał ZIELIŃSKI 

callto:7.30%20-%2015.30
https://sip.lex.pl/#/document/16979921?cm=DOCUMENT

