
Uchwała Nr 3162/305/09 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 11 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 73 ust. 4 ustawy                
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.2))                
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Powołuje się pana Zbigniewa Czaplickiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa 
Mazowieckiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

2. Do zadań Pełnomocnika, o którym  mowa w ust. 1, naleŜy: 
1) koordynowanie zadań z zakresu administracji rządowej  realizowanych przez 

samorząd województwa mazowieckiego w zakresie integracji środowisk 
kombatanckich oraz koordynacji ich działań; 

2) współdziałanie z samorządami powiatowymi w województwie mazowieckim przy 
realizacji ich zadań w szczególności w zakresie:  
a) realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki 

zdrowotnej i usług opiekuńczych, 
b) organizacji na terenie powiatów obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk              

o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego; 
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów       

i osób represjonowanych  działającymi na terenie województwa mazowieckiego przy 
realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)  współdziałanie z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  
w szczególności w zakresie zadań związanych z upamiętnianiem miejsc wydarzeń 
historycznych, a takŜe wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa 
oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa - Dyrektorowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

               Marszałek 
                 Województwa Mazowieckiego 

 
 
                              Adam Struzik 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 271                     
i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126,                       
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658,                          
z 2004 r. Nr 46,poz.444 i Nr 281, poz.2779 z 2005 r., Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 99 poz. 658, Nr 166,                   
poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753. 


