ZARZĄDZENIE Nr 243/22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 i 655), art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
372 i 1728) oraz § 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 822) i w związku
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022
r.

poz.

17)

oraz

w

związku

z

art.

819

i

art.

821

ust. 1

ustawy

z

dnia

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 121/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie
powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2022 r., zmienionym zarządzeniem Nr 151/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
5 kwietnia 2022 r., zmienionym zarządzeniem nr 195/22 z 29 kwietnia 2022 r., zmienionym
zarządzeniem nr 212/22 z 9 maja 2022 r. w załączniku Nr 3 do zarządzenia „SKŁAD POWIATOWYCH
KOMISJI LEKARSKICH”, wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 24. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w SŁUPCY otrzymuje brzmienie:
„24. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w SŁUPCY:
1. Przewodniczący

2. Sekretarz
3. Pracownik średniego personelu
medycznego

- lek. Jacek KUBIAK – spec. chirurgii
- lek. Andrzej DURSKI – spec. chirurgii
- lek. Piotr ANDRZEJEWSKI – w trakcie spec. (med.
ratunkowa)
- Jerzy KAŁECKI – pracownik Starostwa
- Jadwiga PIECHALAK – udzielanie pomocy medycznej

Wyznaczeni do zastępczego pełnienia funkcji:
1. Przewodniczącego
- brak
2. Sekretarza:
- Agnieszka WŁOSINIAK – pracownik Starostwa
3. Pracownika średniego personelu
- Iwona SYPNIEWSKA – udzielanie pomocy medycznej
medycznego
2) pkt 12. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w WĄGROWCU otrzymuje brzmienie:
„12. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w WĄGROWCU:
1. Przewodniczący
- lek. Nataliia POKUSAI
2. Sekretarz
- Dariusz STOLL – pracownik Starostwa
3. Pracownik średniego personelu
- Krystyna KONICKA – udzielanie pomocy medycznej
medycznego
Wyznaczeni do zastępczego pełnienia funkcji:
1. Przewodniczącego
- lek. Viktoriia SYROTENKO
- lek. Andrei SHPILENIA
- lek. Volodymyr KOVRYHIN
- lek. Mykhalio SYROTENKO
- lek. med. Leszek BURCZYK – spec. med. pracy
2. Sekretarza
- Albert JESSA – pracownik Starostwa
3. Pracownika średniego personelu
- Danuta FAJEK – udzielanie pomocy medycznej”
medycznego
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu, Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Słupcy, Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu oraz Staroście Słupeckiemu i
Staroście Wągrowieckiemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 16 maja 2022 r.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał ZIELIŃSKI
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Zarządzenie opracowano w porozumieniu z:

Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu

SZEF
OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W POZNANIU
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI
/-/ płk Mariusz WOŹNIAK
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UZASADNIENIE
Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęły pisma: Starosty
Słupeckiego z 16.05.2022 r. oraz Starosty Wągrowieckiego z 11.05.2022 r. (ZK.5570.4.2022.1)
informujące o konieczności dokonania zmian w składach Powiatowej Komisji Lekarskiej w Słupcy
oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu, ze względu na uzupełnienie składu podstawowego
i zastępczego do pełnienia funkcji w ww. komisjach.
W związku z powyższym, zaistniała konieczność wydania zarządzenia zmieniającego załącznik
Nr 3 do zarządzenia Nr 121/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2022 r., zmienionym zarządzeniem Nr 151/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
5 kwietnia 2022 r., zmienionym zarządzeniem nr 195/22 z 29 kwietnia 2022 r., zmienionym
zarządzeniem nr 212/22 z 9 maja 2022 r.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się możliwości
wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem tego aktu.
W tym stanie rzeczy wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Poznań, 18 maja 2022 r.
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/-/ Dariusz Dymek
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