
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO  

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i 
powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa lubuskiego w 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) 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. z 2012 r., poz. 511)) i art. 17 ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Osobom wchodzącym w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz 
pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich na 
terenie województwa lubuskiego  w 2021 r. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną 
z określeniem zdolności  do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji 
wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, obliczone jako iloczyn: 
1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej - kwoty 450 zł oraz liczby posiedzeń, którym 

przewodniczył; 
2) dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - kwoty 400 zł oraz liczby posiedzeń, w 

których uczestniczył; 
3) dla sekretarza komisji lekarskiej - kwoty 250 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył; 
4) dla pracownika średniego personelu medycznego - kwoty 300 zł oraz liczby posiedzeń, w których 

uczestniczył. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r. 

   

   

WOJEWODA LUBUSKI 
 
 

Władysław Dajczak 

 
1) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 97. 
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