
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

nr . . . ź Ł ź . . . . .  z dnia . . 0 Ż . i . ?.i & i J ? .  u ■

zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 216 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne 
dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych 
odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C l, Cl+E, C i C+E lub D l, Dl+E, D i D+E oraz 
nadania jej regulaminu wewnętrznego, zmienione Zarządzeniem Wojewody 
Dolnośląskiego nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 r. oraz Zarządzeniem Wojewody 
Dolnośląskiego nr 86 z dnia 30 marca 2016 r.

§ 1. W Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 216 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 
w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla 
osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 
przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii 
prawa jazdy: C l, C l+E , C i C+E lub D l, D l+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu 
wewnętrznego, zmienionym Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 
11 stycznia 2016 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 86 z dnia 30 marca 
2016 r., w § 3 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji, spełniające wymogi określone 
w art. 39b1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (zwanej dalej ustawą):

a) Magdalena Czudiak,
b) Łukasz Falkowski,
c) Andrzej Nikiforów,
d) Martyna Sługocka,
e) Paweł Fiktus,
f) Agata Bodys,
g) Katarzyna Szponarska,
h) Joanna Gaura,
i) Iwona Bielikowska, 
j) Robert Bandura,
k) Grzegorz Drozd,
1) Wioletta Śliwak,
m) Beata Bigdowska, -
n) Filip Wasilewski,
o) Bożena Koch,
p) Marta Izbińska,
q) Janina Wólczyńska,
r) Michał Pietrek,
s) Grzegorz Otmar”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do pełnienia funkcji członka Komisji, spełniające wymogi określone w art. 39bl 
ust. 4, ust. 5 pkt 1 ustawy i § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (zwanego dalej 
rozporządzeniem):

a) Grzegorz Bujak,
b) Sławomir Wołczyński,



c) Wojciech Stasiak,
d) Lech Adamski,
e) Przemysław Kliszczak,
f) Adrian Śmigla,
g) Stanisław Majta,
h) Arkadiusz Mielczarek,
i) Zygmunt Rakoczy, 
j)  Ryszard Makarczyk,
k) Krzysztof Jaroszewicz,”;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) do pełnienia funkcji członka Komisji, spełniające wymogi określone w art. 39b' 
ust. 4, ust. 5 pkt 2 ustawy i § 15 ust. 3 rozporządzenia:

a) Krzysztof Dyla,
b) Ryszard Mirta,
c) Marcin Kula,
d) Grzegorz Janiak/’.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

WODA DOLNOŚLĄSKI*

Paweł Hreniak


