
 

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 1 marca 2019 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie składu komisji lekarskich 

powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  

na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu podmiotów leczniczych, w których będą 

przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie  

oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 

Na podstawie art. 35 ust.1, art. 26 ust.2 i art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.1459 z późn. zm), w związku 

z art. 49 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 

z późn. zm.) oraz § 3, § 5, § 6 i § 7 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 2013 r. poz. 735), w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Rzeszowie zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 23/2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie składu 

komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

w 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu podmiotów leczniczych, w których będą 

przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz 

badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w załączniku Nr 2 „Skład Powiatowych Komisji Lekarskich” 

1) w ust. 7 „Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Krośnie” pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zastępczo pełniący funkcję przewodniczącego: 

lek. med. Renata Wójcik - lekarz medycyny rodzinnej, 

lek med. Elwira Konieczna - chirurg.”; 

2) w ust. 14 „Powiatowa Komisja Lekarska w Przemyślu” pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zastępczo pełniący funkcję sekretarza: 

Agnieszka Cynowska -Porada - pracownik Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 

Małgorzata Chomycz -Śmigielska - pracownik Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 

Monika Paczkowska - pracownik Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 

Joanna Ner - pracownik Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1435



Agnieszka Radziejowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

Dorota Handzel - pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

Anna Szczurkowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu,”; 

3) w ust. 22 „Powiatowa Komisja Lekarska w Tarnobrzegu” pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6 Zastępczy średni personel medyczny: 

Marzena Sabat - pomoc medyczna, 

Maria Merklinger - pomoc medyczna.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

 

Wojewoda Podkarpacki 

 

 

Ewa Leniart 
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