
ZARZĄDZENIE NR I ł k  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia J?) maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 
oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania 

wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich.

Na podstawie art. 17 w związku z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 135), art. 26 
ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 372 z późn.zm.)1̂  §3-§7 i § 8 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich 
orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do 
kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 822), § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. z 2017 r. poz. 1980) w związku z art. 819 i art. 821 
ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego Nr 62 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie 
ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 oraz powołania, określenia 
siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich 
wprowadza się następującą zmianę:

w załączniku Nr 2 - Powiatowe Komisje Lekarskie:

1. pkt VII otrzymuje brzmienie:

VII Powiatowa Komisja Lekarska w KAMIENNEJ GÓRZE

1. Przewodniczący K om isji:
- Andrzej WYRZYKOWSKI - chirurg

2. Członkowie Komisji:
- Małgorzata FRIEDEK - pracownik średniego personelu medycznego
- Kornel MIKA - sekretarz Komisji

3. Osoba wyznaczona do zastępczego pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji:
- Iga Kornacka - internista

4. Osoby wyznaczone do zastępczego pełnienia funkcji Członka Komisji:
- Lucyna MlNCER - pracownik średniego personelu medycznego
- Jagoda Krusz - pracownik średniego personelu medycznego
- Robert SŁOWIK - sekretarz Komisji

5. Badania specjalistyczne i obserwacje szpitalne:
1. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze w zakresie: chirurgii, interny, badań 

laboratoryjnych, RTG.
2. Prywatna Praktyka Lekarska w Kamiennej Górze, w zakresie: dermatologii, psychiatrii i okulistyki.

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 398 i 1728.



XXVIII Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław -  PSIE POLE
1. Przewodniczący Komisji:

- Jerzy KRYGIEL - lekarz chorób zakaźnych
2. Członkowie Komisji:

- Anna WAKULASKA - pracownik średniego personelu medycznego
- Aleksander HUBICKI - sekretarz Komisji

3. Osoba wyznaczona do zastępczego pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji:
- Teresa PlLAKOWSKA - internista

4. Osoby wyznaczone do zastępczego pełnienia funkcji Członka Komisji:
- Katarzyna Klim kiew icz-Podwyszynska - sekretarz Komisji
- Małgorzata WŁODARCZYK - sekretarz Komisji
- Artur KRUSZKA - sekretarz Komisji

5 . Badania specjalistyczne i obserwacje szpitalne:
-  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 

w zakresie: okulistyki, laryngologii, neurologii, ortopedii, psychiatrii, psychologii, dermatologii, 
kardiologii, interny, audiogramu, spirometrii, ekg, usg, rtg klatki piersiowej oraz laboratorium.

2. pkt XXVIII otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


