
    PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI        
                         w Białymstoku                        Białystok, 17 kwietnia 2018 r. 
         15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3  

 

    OB-I.6610.21.2018.JC 

        

 S P R A W O Z D A N I E 

  

z kontroli przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Białegostoku, przeprowadzonej w dniu 

28 marca 2018 r. przez starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału ds. Ewidencji Ludności 

i Spraw Wojskowych mgr Joannę Chrościńską, zatrudnioną w Wydziale Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Białymstoku, 

działającą na podstawie upoważnienia Nr 2/2018 z dnia 05 lutego 2018 r. wydanego przez 

Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przy współudziale: 

Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku - lek. med. Krzysztofa 

Chętnika oraz członka WKL w Białymstoku – dr med. Mirosława Kazberuka. 

 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 

1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1430 z późn. zm.). 

 Wizytacja wynikała z planu kontroli przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz 

działalności powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa podlaskiego w czasie 

kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. 
 

 Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia: 

1) Sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 

2) Prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. 

 

Ustalenia kontroli: 

 

Ad. 1 

 

Kwalifikacja wojskowa na terenie Białegostoku przeprowadzana jest 

w pomieszczeniach Klubu Osiedlowego „Millenium” przy ul. Mazowieckiej 39 D 

w Białymstoku.  

Do prac związanych z kwalifikacją zaadaptowano 4 pomieszczenia.  

Do działalności komisji lekarskiej przystosowano jedną salę, uwzględniając 

szczególne wymagania i specyfikę pracy komisji. Wyposażenie lokalu zapewnia 

przeprowadzanie badań lekarskich z zapewnieniem intymności badanych. 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się o godz. 8
00

 i 10
30

. Na badanie 

oczekują w  świetlicy gdzie mają zapewniony dostęp do aktualnej prasy, informatorów dot. 

służby wojskowej oraz telewizji. W lokalu zapewniony jest spokój i porządek, nie wnosi się 

uwag do estetyki użytkowanych pomieszczeń. 

Ustalono, że codziennie przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień                           

w Białymstoku (w dniu kontroli Pani Alicja Kolada) informuje zgromadzoną młodzież                   

o aktualnych regulacjach prawnych związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz 

możliwością odbywania służby wojskowej. 

Łącznie do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, 

wypełnianiem książeczek wojskowych oraz prowadzenia zajęć świetlicowych Prezydent 

Białegostoku zatrudnił 5 osób. 



 Kwalifikacja wojskowa na terenie Białegostoku przeprowadzana była zgodnie  

z zapisami art. 32 i 32a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku reprezentowała Pani Alicja 

Kolada. Realizowała zadania związane ze wstępnym przeznaczeniem osób podlegających 

stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zakładaniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej                                 

i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji, wydawaniem wojskowych 

dokumentów osobistych, przenoszeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej do rezerwy i wydawaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku 

do służby wojskowej, przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby 

wojskowej. 

Obecny był także przedstawiciel Prezydenta Białegostoku Pan Mirosław Hodun  

prowadzący dokumentację miejską związaną z kwalifikacją wojskową. Do jego zadań 

należało także sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej. 

 W dniu wizytacji Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Białymstoku pracowała  

w pełnym składzie osobowym, tj.: 

-           lek. med. Helena Nikitorowicz - przewodnicząca, 

- Jadwiga Zawadzka   - średni personel medyczny, 

- Barbara Siergiejuk   - inspektor Departamentu Obsługi 

       Mieszkańców Urzędu Miejskiego  

w Białymstoku, pełniąca funkcję 

sekretarza.                                                                                                                       

Wymieniony skład jest zgodny z Zarządzeniem Nr 8/2018 Wojewody Podlaskiego 

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji 

lekarskich (zmienionym zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 02 marca 2018 r., zarządzeniem 

Nr 32/2018 z dnia 13 marca 2018 r., zarządzeniem  Nr 45/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz 

zarządzeniem Nr 50/2018 z dn. 06 kwietnia 2018 r.). 

Osoby te potwierdzają swój udział w pracach komisji własnoręcznym podpisem                   

w liście obecności prowadzonej przez sekretarza komisji. 

Stwierdzono, że zadania związane z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzanie 

badań i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji 

wojskowej) przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Zabezpieczenie kwalifikacji 

wojskowej pod względem medycznym i organizacyjnym nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. 

 

Ad. 2. 

 

 Kwalifikacja wojskowa na terenie Białegostoku została ogłoszona za pomocą 

obwieszczeń w dniu 15 stycznia 2018 r. Do stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji 

Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku wzywano także za pomocą wezwań imiennych, zgodnych ze 

wzorem stanowiącym Zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                          

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku  

w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).  Na podstawie zwrotnych 

potwierdzeń odbioru korespondencji UM Białystok ustalono, że doręczono je co najmniej na 

7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,                                

tj. w terminie określonym w § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia. 

W dniu kontroli stawiennictwu przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2                               

w Białymstoku (zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej na terenie 

województwa podlaskiego w 2018 roku”) podlegali mężczyźni z terenu Miasta Białegostoku. 

Listę rocznika 1999 sporządzono w oparciu o własny wydruk komputerowy, po czym 



skonfrontowano z zapisami ewidencji ludności miasta oraz rejestrem osób objętych rejestracją 

-  rocznika 1999. Do listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej roczników starszych 

ujęto osoby figurujące w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego 

obowiązku obrony oraz zestawieniu przekazanym przez WKU w Białymstoku. 

Dokumenty sporządzono w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 202, 

poz. 1566 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254) oraz wyjaśnieniami dot. 

organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. sporządzonymi przez 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Białymstoku. 

Listy zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Ustalono, że listy 

osób podlegających kwalifikacji wojskowej uzupełniane są na bieżąco odpowiednio przez 

sekretarza komisji lekarskiej i pracownika UM Białystok, wpisy do dokumentacji nanoszone 

są prawidłowo. Skreślenia i dopisania osób dokonywane są wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, a ich przyczyny opisywane są we właściwej rubryce. 

Stwierdzono, że sposób przygotowania oraz przebieg kwalifikacji wojskowej w 2018r. 

nie budzą zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z prowadzeniem 

dokumentacji w tym zakresie. Należy podkreślić stworzenie bardzo dobrych warunków, 

zarówno do pracy osobom przeprowadzającym kwalifikację, jak i samym wzywanym 

osobom. Na uwagę zasługuje organizacja pracy Komisji, pozwalająca na sprawną obsługę 

osób podlegających kwalifikacji. 

Osobom kontrolowanym na bieżąco udzielano instruktażu w całym zakresie 

kontrolowanej problematyki. Reasumując kontrolujący pozytywnie ocenili wykonywanie 

zadań w kontrolowanym zakresie. 

Wyniki kontroli omówiono z Przewodniczącą Powiatowej Komisji Lekarskiej  Nr 2            

w Białymstoku, lek. med. Heleną Nikitorowicz, Sekretarzem Komisji Panią Barbarą 

Siergiejuk, przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku Panią 

Alicją Koladą oraz przedstawicielem Prezydenta Miasta Białegostoku, Panem Mirosławem 

Hodunem. 

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 

     Starszy inspektor wojewódzki 

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 

 Joanna CHROŚCIŃSKA 

 


