
                                   ZARZĄDZENIE  Nr 9 /2020 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib  

i terytorialnego zasięgu działania 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), § 3, § 5 ust. 1,  § 6 i § 8 

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 z późn. zm.), 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. z 2012 r. poz. 51                     

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 

2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981), w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Szczecinie zarządza się co następuje:                         

§ 1. 1. Powołuje się powiatowe komisje lekarskie do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej     

w 2020 roku. 

2. Skład osobowy powiatowych komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1 i ich siedziby 

określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Na terenie województwa zachodniopomorskiego powołuje się po jednej powiatowej     

komisji lekarskiej dla każdego powiatu, oprócz powiatu polickiego oraz dla każdego 

miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem Szczecina – miasta na prawach powiatu, na  

obszarze którego powołuje się dwie powiatowe komisje lekarskie, oznaczone              

odpowiednio nr 1 i nr 2. 

2. W składach osobowych powiatowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 ust. 2, 

uwzględniono osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez  

przewodniczącego, sekretarza komisji lub pracownika średniego personelu  

medycznego, pełnią te funkcje zastępczo. 

§ 3. Powiatowe komisje lekarskie, o których mowa w § 2 ust. 1, swym zasięgiem działania     

obejmują odpowiednio teren całego powiatu, miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem 

Szczecina – miasta na prawach powiatu, gdzie Powiatowa Komisja Lekarska oznaczona: 

1) nr 1 - obejmuje swym zasięgiem działania mężczyzn urodzonych w 2001 roku  

i mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, podlegających obowiązkowi stawienia się 

do kwalifikacji wojskowej, których nazwiska zaczynają się na litery alfabetu: od „A” do 

„O”; 



 

 

2) nr 2 - obejmuje swym zasięgiem działania mężczyzn urodzonych w 2001 roku  

i mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, podlegających obowiązkowi stawienia się 

do kwalifikacji wojskowej, których nazwiska zaczynają się na litery alfabetu: od „P” do 

„Ż” oraz dodatkowo kobiety urodzone w latach 1996-2001, które podlegają obowiązkowi 

stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Obejmuje również teren całego powiatu 

polickiego. 

§ 4.  Powiatowe  komisje  lekarskie,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  1  działają w terminach             

określonych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, ustalonym przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego w odrębnym trybie. 

§ 5.  Osobom  wchodzącym  w  skład  powiatowej  komisji  lekarskiej  ustala  się  dodatkowe           

wynagrodzenie za każde posiedzenie komisji, w którym brały udział, w kwocie brutto: 

1)  dla przewodniczącego komisji – 350 zł; 

2) dla sekretarza komisji – 200 zł; 

3)  dla pracownika średniego personelu medycznego – 150 zł. 

§ 6.   Na  przeprowadzenie  badań  specjalistycznych,  w  tym  psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej należy kierować do podmiotów 

leczniczych, którym Wojewoda Zachodniopomorski zlecił ich wykonywanie lub z którymi,  

w ramach porozumień podpisanych między Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządami 

Powiatów, zostały zawarte stosowne umowy. 

§ 7.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

Wojewoda Zachodniopomorski 
 

 

                                                                         /-/ Tomasz HINC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               

 

 Załącznik  

do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 

 Nr   /2020 z dnia    stycznia 2020 r. w sprawie 

 powołania powiatowych komisji lekarskich oraz 

 określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu 

działania 

 

 

SKŁADY I SIEDZIBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH 
 

I.  SZCZECIN (miasto na prawach powiatu) oraz  POWIAT POLICKI 

1. Siedziba komisji Nr 1 i Nr 2 – Gustaw Securitas, ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin  

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1: 

a)  przewodniczący                    - lek. neurochirurg Jan SZYŁKO 

b)   sekretarz                                - Maciej URBAN – inspektor w UM     

     c)   średni personel medyczny     - Izabela CHEŁMOWSKA                  

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

     a)   za przewodniczącego             - lek. ortopeda Artur CHUDYCKI  

     b)   za sekretarza                           - Agnieszka BYLIŃSKA – gł. specj. w UM               

     c)   za średni personel medyczny  - Zofia Muchar  

3. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2: 

   a)   przewodniczący                     - lek. internista Leszek SZTUKIEWICZ 

     b)   sekretarz                                 - Ewa GRUCKA – główny specjalista w UM 

   c)   średni personel medyczny      - Izabela PETRAS 

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

      a)   za przewodniczącego             - lek. rodzinny Władysława URBAN 

      b)   za sekretarza                          - Agnieszka BYLIŃSKA – gł. specj. w UM 

      c)   za średni personel medyczny - Jadwiga OSTROWSKA  

II. KOSZALIN (miasto na prawach powiatu) 

1.  Siedziba komisji – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, 

ul.  Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

a) przewodniczący                        - lek. chirurg Marek RUSIECKI 

b) sekretarz                                    - Iwona POTRZEBNA – Kierownik Referatu w UM 

c) średni personel medyczny         - Izabela HOŁOWCZYK                                                

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

a) za przewodniczącego                - lek. laryngolog Józef GASIŃSKI  

b)    za sekretarza                              - Aleksandra DOBRZYNIAK – starszy specjalista w UM 

c)    za średni personel medyczny     - Romana NOWIŃSKA,  

                                                          - Honorata LACH,  

                                                          - Stanisława Markowska.  

III.  ŚWINOUJŚCIE (miasto na prawach powiatu) 

1. Siedziba komisji – Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

a)  przewodniczący                        - lek. specj. chorób wewnętrznych Leszek CZEKAJ  



 

 

b)   sekretarz                                    - Małgorzata GRALAK – inspektor w UM  

c)    średni personel medyczny        - Zofia MICHALAK        

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

a) za przewodniczącego                - lek. specj. chorób wewn. Małgorzata CHROBOK               

                                      

b)   za sekretarza                             - Jolanta SINICKA – inspektor w UM 

c)   za średni personel medyczny    - Ewa KIEŁBASA 

IV.POWIAT BIAŁOGARDZKI 

1. Siedziba komisji – Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

   a)   przewodniczący                      - lek. internista Urszula GOZDALSKA - SŁOWIK 

   b)   sekretarz                                  - Elżbieta NIEWIADOMSKA – inspektor w SP 

   c)   średni personel medyczny       - Lidia GÓRNIAK    

        Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

        a)   za przewodniczącego         - lek. chorób wewn.  Krystyna DRACHAL - MOSTEK 

                                                  - lek. chorób wewn. Piotr BIELECKI                                                                        

b)   za sekretarza                      - Krzysztof ĆWIERTNIA – pracownik urzędu 

 c)   za średni personel med.     – Katarzyna MROCZEK  

                                                          - Iwona BRUDZIŃSKA 

V.  POWIAT CHOSZCZEŃSKI 

1.   Siedziba komisji – Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 

Choszczno  

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                   - lek. chirurg Zbigniew GELDNER  

  b)   sekretarz                               - Małgorzata RATAJ – inspektor w SP 

  c)   średni personel medyczny    - Ewa MOJECKA 

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

a)   za przewodniczącego            - lek. pediatra Jolanta GRZEJDZIAK                                    

b)   za sekretarza                          - Joanna RAŹNIEWSKA – p.o. kierownika wydziału w SP 

       c)   za średni personel medyczny - Ewa MISZEWSKA-PYCZAK  

VI. POWIAT DRAWSKI 

1.    Siedziba komisji – Liceum Ogólnokształcące w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 25 

2.    Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

   a)   przewodniczący                     - lek. chirurg Zdzisław MATWIEJCZYK 

   b)   sekretarz                                 - Renata MAKSIMCZYK – inspektor w SP 

   c)   średni personel medyczny      - Stanisława STYK                                                            

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego                - lek. specj. chorób wewn. Marek RADLIŃSKI  

b)   za sekretarza                             - Małgorzata KRAUS – inspektor w SP 

c)   za średni personel medyczny    - Halina ŻAK 

VII. POWIAT GOLENIOWSKI  

1. Siedziba komisji – Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.,  

ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                        - lek. med. okulista Paweł GÓRA 



 

 

       b)   sekretarz                                    - Ewa CHILKIEWICZ – podinspektor w SP 

  c)   średni personel medyczny         - Danuta PACHOLSKA       

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego                  - dr n. med. Jarosław SZAŁOMICKI  

b)   za sekretarza                               - Ewelina KONWIŃSKA – inspektor w SP 

       c)   za średni personel medyczny      - Iwona BOLEK  

VIII. POWIAT GRYFICKI 

1. Siedziba komisji – Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                          - lek. internista Barbara DOBRZYŃSKA  

  b)   sekretarz                                     - Ewa SZUSTER – główny specjalista w SP  

  c)   średni personel medyczny          - Elżbieta PRZEWOŹNIK                                                       

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego                   - lek. internista  Kamila BĄCZYK – ŚWISTAK 

                                                                  -  lek. chirurg Ireneusz JAŚKOWSKI 

b)   za sekretarza                                 - Krzysztof KROGULECKI – inspektor w SP 

       c)   za średni personel medyczny       - Barbara PROKOPOWICZ                                                       

IX. POWIAT GRYFIŃSKI 

1. Siedziba komisji – Internat ZSP Nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino 

2.  Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                     - lek. internista Barbara CZERMUZIŃSKA - KICZKA          

  b)   sekretarz                                - Agata BAZYDŁO – zastępca nacz. wydz. w SP   

  c)   średni personel medyczny     - Krystyna OSZEMA          

       Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego             - lek. internista Maciej CUKIERMAN 

b)   za sekretarza                          - Ewa DOBOSIEWICZ - inspektor w SP 

       c)   za średni personel medyczny - Lucyna LAREK 

X. POWIAT KAMIEŃSKI 

1. Siedziba komisji -  Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                       - lek. internista Arkadiusz SIECICHOWSKI 

 b)   sekretarz                                  - Beata KUBAS – inspektor w SP 

 c)   średni personel medyczny       - Zenona MAZUREK 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

 a)   za przewodniczącego               - lek. chirurg Jadwiga WERBEL - NITKOWSKA                                                                                                                                                     

 b)   za sekretarza                             - Justyna SZCZĘSNA - inspektor w SP 

 c)   za średni personel medyczny   - Maria KUSAREK    

                                                              - Helena JUREWICZ 

XI. POWIAT KOŁOBRZESKI 

1. Siedziba komisji – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Żurawia 12b,  

78-100 Kołobrzeg 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                       - lek. internista Zofia WÓJCIK - BOGDAŃSKA  

 b)   sekretarz                                  - Alicja HRYNIO – starszy inspektor w SP          

 c)   średni personel medyczny       - Melania NIECIECKA 

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 



 

 

     a)   za przewodniczącego                - lek. chirurg Kazimierz WALCZYK                                                              

b)   za sekretarza                              - Artur DĄBKOWSKI – z-ca kier. BZKiSO w SP 

c)   za średni personel medyczny     - Justyna BŁASZCZYK - SAWICKA  

XII.POWIAT KOSZALIŃSKI 

1.  Siedziba komisji – Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Wojskowa 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                         - lek. chirurg Marek RUSIECKI 

 b)   sekretarz                                    - Filip ADAMSKI –  starszy inspektor w SP 

  c)   średni personel medyczny         - Honorata LACH 

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

a)   za przewodniczącego                 - lek. laryngolog Józef GASIŃSKI                                                                     

b)   za sekretarza                               - Iga PETRYK – podinspektor w SP  

c)   za średni personel medyczny      - Romana NOWIŃSKA 

                                                          - Izabella HOŁOWCZYK 

                                                          - Stanisława MARKOWSKA 

XIII.POWIAT ŁOBESKI 

1.   Siedziba komisji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27, 73-150 Łobez 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                         - lek. chorób wewn. Andrzej WYSOCKI  

 b)   sekretarz                                    - Anna ZACHURA – inspektor w SP 

      c)   średni personel medyczny         - Lidia JAGUSZ 

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

     a)   za przewodniczącego                 - lek. internista Marek KUBACKI  

b)   za sekretarza                               - Ewelina BŁASZCZYK  – inspektor w SP          

c)   za średni personel medyczny      - Danuta WOJTOWICZ  

XIV.POWIAT MYŚLIBORSKI 

1. Siedziba komisji – Starostwo Powiatowe, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

2.  Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                       - lek. chirurg Zbigniew GELDNER 

  b)   sekretarz                                  - Małgorzata JAKÓBOWSKA –  naczeln. wydz. w SP 

  c)   średni personel medyczny       - Emilia MIKULSKA 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego              - dr n. med. internista Julian WITKOWSKI                                                                   

b)   za sekretarza                           - Magdalena CISIUK – inspektor w SP 

c)   za średni personel medyczny  - Magdalena CZEKAŁA - NOWIŃSKA 

XV.POWIAT PYRZYCKI 

1.     Siedziba komisji – Starostwo Powiatowe, ul Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce 

2.  Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                      - lek. chirurg Edwin SZAMROWICZ 

  b)   sekretarz                                  - Natalia TROSZCZYŃSKA – podinspektor w SP 

  c)   średni personel medyczny       - Katarzyna WUDARCZYK 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego               - lek. internista Olimpia KRZYWICKA -    

SWIONTKOWSKA  



 

 

 b)   za sekretarza                             - Renata ZARZYCKA – główny specjalista w SP 

 c)   za średni personel medyczny    - Katarzyna POLEWCZAK 

 XVI. POWIAT SŁAWIEŃSKI 

1. Siedziba komisji – Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Sempołowskiej 2, 76-100 Sławno 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                         - lek. pediatra Zenon SKÓRA  

 b)   sekretarz                                     - Martyna MAZEPA – inspektor w SP 

 c)   średni personel medyczny           - Bożena BANASZKIEWICZ  

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

      a)   za przewodniczącego                  - lek. chirurg Wojciech SERWATKA    

      b)   za sekretarza                               - Patrycja KRAWCZYK – naczelnik wydziału w SP 

      c)   za średni personel medyczny      - Grażyna NOWAK 

XVII. POWIAT STARGARDZKI 

1. Siedziba komisji – Samodzielny Publiczny  Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard  

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                            - lek. med. społ. Jacek PACZEWSKI  

 b)   sekretarz                                       - Stanisława KRAWCZYK – inspektor w SP 

 c)   średni personel medyczny            - Krystyna NAWROT 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

      a)   za przewodniczącego                    - lek. chirurg Abdul Qadir RAHMANI  

                                                                   - lek. chirurg Krzysztof KUZKO  

                                                                   - lek. rezydent Łukasz ŁUKOWSKI  

                                                                   - lek. med. przem. Witold RUSIEKIEWICZ   

 b)   za sekretarza                                   - Leszek CIARKOWSKI – inspektor w SP 

 c)   za średni personel medyczny          - Jadwiga Biernacka 

XVIII. POWIAT SZCZECINECKI 

1. Siedziba komisji – Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu, ul. Kościuszki 47-49,  

78-400 Szczecinek 

2. Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                      - lek. internista Stanisław KUBAJ  

 b)   sekretarz                                  - Justyna CZYŻEWSKA – inspektor w SP 

 c)   średni personel medyczny       - Leokadia STĘPNIEWSKA 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego              - lek. chirurg Aleksander LESZCZYŃSKI 

b)   za sekretarza                           - Dorota BABIŃSKA – pracownik w SP 

  c)   za średni personel medyczny  - Ewa DZIWISZEK 

XIX. POWIAT ŚWIDWIŃSKI 

1. Siedziba komisji – Zespół Szkół Rolniczych CKZ, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin 

2.  Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

  a)   przewodniczący                       - lek. med. Janina KOBIERSKA  

  b)   sekretarz                                   - Elżbieta GOZDEK - referent w SP 

  c)   średni personel medyczny        - Ewa WILK 

      Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

       a)   za przewodniczącego               - lek. med. Mariusz BAZAN 

       b)   za sekretarza                             - Elżbieta POTEJKO – inspektor w SP 



 

 

c)   za średni personel medyczny   - Małgorzata ŻDANOWICZ 

XX. POWIAT WAŁECKI 

1. Siedziba komisji – Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego 

Korpusu, ul. Mazowiecka 2, 78-600 Wałcz 

2.  Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

 a)   przewodniczący                          - lek. internista Michał KOZERA 

 b)   sekretarz                                     - Wojciech PASTUSZAK – naczeln. wydz. w SP 

 c)   średni personel medyczny          - Danuta RENDEK 

     Osoby pełniące funkcje zastępczo: 

 a)   za przewodniczącego                   - lek. chirurg Zdzisław MATWIEJCZYK 

                                                                 - lek. chirurg Robert PASICH 

b)   za sekretarza                                 - Witold RYZLAK - inspektor w SP 

     c)   za średni personel medyczny       - Grażyna STRZELECKA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


