
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 
z dnia 13 października 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji 
wojskowej oraz powołania powiatowych 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), § 3-7 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, z późn. zm.1)), § 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), w związku 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu  Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia 
wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania powiatowych komisji 
lekarskich, w załączniku Nr 2 w rozdziale VIII Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu 
Żagańskiego w ust. 2,  po pkt. 1, dodaje się pkt 2 w brzmieniu: ,,2) przewodniczący - lek. 
med. Damian Hyla – specjalista chorób płuc i specjalista chorób wewnętrznych”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 

   

WOJEWODA LUBUSKI 
 
 

Władysław Dajczak 

 
1) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2477. 
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1561. 
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