Kwalifikacja wojskowa - rocznik 1994
W okresie od dnia 04 kwietnia 2013 r. do 10 kwietnia 2013 r. w Wejherowie
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa (poprzednio pobór wojskowy)
dla osób z terenu Gminy Szemud. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn,
którzy w tym roku ukończyli 19 lat – rocznik 1994, a także mężczyzn urodzonych
w latach 1989 – 1993, którzy do tej pory nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej (z różnych względów nie stawili się do kwalifikacji),
a także kobiety wskazane przez WKU, urodzone w latach 1989-1994, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynne służby wojskowej. Kwalifikację wojskową wyżej
wymienionych osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad
trzy miesiące na obszarze Gminy Szemud przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska
w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22 (budynek Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych) w ww. terminie z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane
są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie
tożsamości,
2) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
3) dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo lub kopia
ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie o kontynuacji nauki)
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
4) w przypadku problemów ze zdrowiem - posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
5) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było możliwe.
Celem kwalifikacji wojskowej jest sprawdzenie w oparciu o badania
przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską w Wejherowie predyspozycji,
zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do służby wojskowej.
Po raz kolejny kwalifikacja odbywa się według nowych zasad, czyli po nadaniu kategorii
zdrowia wszyscy przechodzący kwalifikację wojskową zostaną z mocy ustawy
przeniesieni do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą mieli uregulowany stosunek
do służby wojskowej. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby
wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Dotyczy to
również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. Za niezgłoszenie
się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego
doprowadzenia przez Policję. Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub
zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej.
Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba,
że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie
pod nr tel. 58 676-44-20 (nr pokoju 25,bud.B) a w czasie kwalifikacji pod nr tel.
58 676-44-30.
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