ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej
w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia
za udział w pracach komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych
do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51, z 2019 r. poz. 97 oraz z 2021 r. poz.
2492) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia
wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego
i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich, w załączniku nr 1 wprowadza
się następujące zmiany:
1) w ust. 23 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Przewodniczący lek. Tomasz Wysocki – reumatolog,”;
2) w ust. 42 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Przewodniczący lek. Maja Gorajska-Sieńko – chirurg,
lek. Zbigniew Pijarczyk – chirurg,
lek. Martyna Rydzek-Ziemiańska – chirurg,”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz Staroście Płońskiemu i Staroście
Wołomińskiemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 5 kwietnia 2022 r.

