UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 14 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach

oraz

wyborów

komisji

wyborczych,

zmienionej

uchwałą

nr

6

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r., w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) ogólna liczba członków organu – liczbę delegatów, liczbę członków
organu, rzecznika i liczbę jego zastępców, ustaloną na podstawie przepisów
ustawy i uchwały;”,
b) w pkt 22 skreśla się wyrazy „liczbę delegatów,”
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mandat delegata na zjazd wygasa z chwilą rozpoczęcia okręgowego
sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy lub Krajowego Zjazdu Lekarzy
następnej kadencji.
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3) w § 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu z przyczyn,
o których mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 6 pkt 1-6 ustawy lub niemożności
pełnienia funkcji zastępcy rzecznika z przyczyn, o których mowa w art. 15
ust. 6 ustawy, mandat lub funkcję uzyskuje kandydat na zasadach
określonych w art. 15 ust. 3 ustawy.”,
b) po ust 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu lub funkcji
zastępcy rzecznika, przed dniem lub chwilą, o której mowa w § 4 ust. 1,
komisja wyborcza stwierdza wygaśnięcie mandatu lub funkcji na
pierwszym posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po tym terminie. Komisja
wyborcza nie stwierdza wygaśnięcia mandatu w przypadku, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy.”;

4) w § 6 w ust. 7 skreśla się wyrazy: „,a w przypadku głosowania w drodze
korespondencyjnej również, gdy nie oznakowana koperta zawiera więcej niż
jedną kartę do głosowania lub jeżeli uszkodzenie koperty zewnętrznej
umożliwia wyjęcie koperty nieoznakowanej”;

5) w § 7 pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w przypadku innego zgromadzenia wyborczego co najmniej połowa liczby
wybranych członków tego zgromadzenia, jednak nie mniej niż:”;

6) w § 11:
a) w

ust.

5

wyraz

„wiceprzewodniczących”

zastępuje

się

wyrazami

„zastępców przewodniczącego”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród swojego składu wyboru
przewodniczącego, który jest delegatem na zjazd i dwóch zastępców
przewodniczącego.”,
c) w

ust.

8

wyraz

„wiceprzewodniczących”

zastępuje

się

wyrazami

„zastępców przewodniczącego”;
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7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Okręgowy zjazd lekarzy ustala liczbę mandatów dla delegatów
z delegatur w składzie okręgowej rady lekarskiej, może ustalić tę liczbę
w składzie innych organów okręgowej izby lekarskiej, a na obszarach, na
których nie zostały utworzone delegatury, może ustalić liczbę mandatów
w składzie organów okręgowej izby lekarskiej dla delegatów z obszarów
działania izby, określonych w oparciu o zasadniczy podział terytorialny
państwa, w proporcji odpowiadającej liczbie ich członków do ogólnej liczby
członków izby, odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Głosujący
dokonuje wyboru odrębnie spośród kandydatów lekarzy i lekarzy
dentystów pochodzących

z poszczególnych

delegatur,

określonych

obszarów działania izby.”;

8) w § 13:
a) w ust. 4 skreśla się wyrazy: „Wzór listy członków rejonu wyborczego
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rejon wyborczy tworzy się również na pisemny wniosek grupy
lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów,
członków tej samej delegatury lub określonego obszaru działania izby,
liczącej co najmniej tylu członków, ile wynosi ustalona przez okręgową
radę lekarską minimalna liczba członków rejonu. Rejon wyborczy
stanowią wnioskujący lekarze lub lekarze dentyści. Wzór wniosku
o utworzenie rejonu wyborczego stanowi załącznik nr 2a do
regulaminu.”;
c) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów
wyborczych w biuletynie informacji publicznej (BIP), informuje członków
rejonu wyborczego o wpisie na listę rejonu wyborczego oraz udostępnia
informacje w tym zakresie w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.
11. Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego
rejonu wyborczego, może wystąpić pisemnie, w terminie 30 dni od daty
opublikowania listy w biuletynie informacji publicznej (BIP), do
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okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejonu
wyborczego, znajdującego się w obrębie tej samej delegatury lub tego
samego określonego obszaru izby, w którym zamierza uczestniczyć
w wyborach. Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu stanowi
załącznik nr 3 do regulaminu.”,
d) w ust. 12 na końcu zdania dodaje się wyrazy: „w tym rejonie”;

9) w § 17 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Sąd lekarski ustępującej kadencji jest uprawniony do wskazania,
w drodze uchwały, kandydatów do tego organu następnej kadencji, nie
będących delegatami na zjazd, w liczbie nie przekraczającej połowy
ogólnej liczby członków organu ustępującej kadencji.
8. Rzecznik ustępującej kadencji jest uprawniony do wskazania
kandydatów na funkcję zastępców rzecznika następnej kadencji, nie
będących delegatami na zjazd, w liczbie nie przekraczającej połowy
ogólnej liczby członków organu ustępującej kadencji.”;

10) w § 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okręgowa komisja wyborcza przeprowadza głosowanie, o którym
mowa w ust. 1, przy pomocy powołanej przez przewodniczącego
komisji okręgowej komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej rejonu
wyborczego. Komisja skrutacyjna powoływana jest w składzie trzech
członków izby, w tym przewodniczącego nie będących kandydatami
w tym rejonie.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a Kandydat na delegata może pisemnym oświadczeniem wyznaczyć
jednego męża zaufania. Mężem zaufania nie może być kandydat w tym
rejonie wyborczym ani członek komisji skrutacyjnej.
2b. Mąż zaufania wskazany przez kandydata na delegata, po złożeniu
komisji skrutacyjnej pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.
2a, ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji
skrutacyjnej w dniu głosowania w rejonie wyborczym. Mąż zaufania
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może złożyć do protokołu komisji skrutacyjnej pisemne zastrzeżenia do
przebiegu wyborów.”;

11) w § 23 ust. 1 w pkt 6:
a) po literze d dodaje się lit. da i db w brzmieniu:
„da) liczbę głosów stanowiących kworum wyborcze;
db) 5% ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego;”,
b) po literze n dodaje się lit. na w brzmieniu:
„na) informację o wniesieniu zastrzeżeń przez męża zaufania;”;

12) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Protokół z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym wraz
z dokumentacją przeprowadzonych wyborów przewodniczący komisji
skrutacyjnej bezzwłocznie przekazuje okręgowej komisji wyborczej.”;

13) uchyla się załącznik nr 2;

14) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik 2a w brzmieniu nadanym
w załączniku nr 1;

15) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2;

16) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3;

17) w załączniku nr 5:
a) w § 5:
- lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) inne informacje o kandydacie, obejmujące 17 dotychczasowy przebieg
pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie
działalności publicznej,”,
- po lit. l dodaje się lit. m w brzmieniu:
„m) zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy
w przyszłej kadencji.”;
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b) w § 7 uchyla się lit. b,
c) w § 11 lit a wzór danych na kopercie otrzymuje brzmienie:
nr rejonu wyborczego ...

Opłata pocztowa

imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty …
nr na liście członków rejonu wyborczego …

Okręgowa Izba Lekarska (nazwa)
Okręgowa Komisja Wyborcza
ul. ......................................
kod, miejscowość

imienna pieczątka lekarska i podpis lekarza
w miejscu sklejenia koperty

Brak pieczątki lekarskiej lub podpisu lekarza w ramce na kopercie
uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w rejonie wyborczym

d) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13
Przedstawiciel komisji wyborczej przekazuje, w zabezpieczonej kopercie,
przewodniczącemu komisji skrutacyjnej:
1) listę głosujących w rejonie wyborczym,
2) instrukcje przeprowadzenia głosowania w rejonie wyborczym,
3) koperty z głosami oddanymi w drodze korespondencyjnej przez
członków rejonu wyborczego,
4) karty do głosowania i koperty nieoznakowane,
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5) wzór protokołu
wyborczym.”,

przeprowadzonego

głosowania

w

rejonie

e) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14
Przewodniczący komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego na liście członków
tego rejonu przy właściwym nazwisku członka, swoim podpisem potwierdza
jego uczestnictwo w wyborach w trybie korespondencyjnym, a następnie
stwierdza nienaruszalność kopert zewnętrznych, otwiera kopertę zewnętrzną
i wrzuca do urny wyborczej nieoznakowaną kopertę wewnętrzną oraz
odznacza oddanie głosu na liście członków rejonu.”,
f) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16
1.Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście w miejscu ustalonym przez
komisję, jeżeli nie głosował w trybie korespondencyjnym, potwierdza swoim
podpisem na liście członków rejonu wyborczego uczestnictwo w wyborach,
następnie otrzymuje od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania wraz z
nieoznakowaną
kopertą,
o
której
mowa
w
§
11
lit.
b.
Lekarz obowiązany jest na żądanie Komisji skrutacyjnej okazać dokument
potwierdzający tożsamość.
2. Lista członków rejonu
z następującym wzorem:

wyborczego

sporządzana

jest

zgodnie

„LISTA CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO
REJON WYBORCZY NR .......... (NAZWA) …………………………………………..
data i okres głosowania w rejonie wyborczym

.............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
(miejsce i adres głosowania)

Lp.

nazwisko i imię

numer rejestru

tytuł zawodowy:
lekarz - L
lek. dentysta - S

podpis
osoby
głosującej
osobiście

podpis
przewodnicząc
ego komisji
skrutacyjnej –
potwierdzenie
głosowania w
trybie
korespondency
jnym

uwagi

1.
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g) w § 17 skreśla się wyrazy „i potwierdza udział w głosowaniu podpisem na
liście członków rejonu wyborczego”,
h) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
„§ 18a
Przewodniczący komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania niezwłocznie
przekazuje w zabezpieczonej kopercie okręgowej komisji wyborczej:
1)

listę głosujących w rejonie wyborczym;

2) koperty zewnętrzne, w tym koperty, o których mowa w § 12;
3)

karty do głosowania w zabezpieczonej kopercie;

4)

protokół

przeprowadzonego

głosowania

w

rejonie

wyborczym.”,
i) w § 19 po wyrazie „ustalonym” dodaje się wyrazy „sporządzając protokół
zniszczenia”;
18) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4;
19) załącznik nr 7a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5;
20) załącznik nr 10b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6;
21) załącznik nr 10c otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7.
22) skreśla się używany w uchwale oraz załącznikach do niej wyraz „kol.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
Romuald Krajewski

……........................................................

Zastępcy Przewodniczącego:
Andrzej Gałecki

……........................................................

Marta Klimkowska-Misiak

……........................................................
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Grzegorz Krzyżanowski

……........................................................

Anita Pacholec

……........................................................

Andrzej Wojnar

…........................................................

Marcin Andrzej Tatrzański

…........................................................

Sekretarze:
Stefan Antosiewicz

……........................................................

Stanisława Barańska

…........................................................

Jacek Kotuła

……........................................................

Jolanta Szczurko

……........................................................

Jacek Tętnowski

……........................................................

Jarosław Zawiliński

……........................................................

Maria Dura

……........................................................
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Załącznik nr 1
Załącznik 2a

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania
okręgowej Izby Lekarskiej w ……….
My niżej podpisani wnioskujemy o utworzenie rejonu wyborczego … w ramach
delegatury………………..* na obszarze działania izby ……. * zgodnie z uchwałą okręgowej
rady lekarskiej w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru
jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego:
lista osób składających wniosek:
Imię i nazwisko

tytuł zawodowy

numer rejestru

imienna pieczątka lekarska
i podpis

1 ………………
2………………
3………………

………………..
………………..
………………..

………………..
………………..
………………..

………………………………..
………………………………..
………………………………..

10

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
WZÓR WNIOSKU O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU WYBORCZEGO
I WPISANIE NA LISTĘ TEGO REJONU

imię

nazwisko

□

LEKARZ

□

LEKARZ DENTYSTA

numer prawa wykonywania zawodu
……………………………………………………………..……………………………………………………………….…
….
numer i nazwa rejonu, na listę którego wpisany jest lekarz

Oświadczam, że zamierzam uczestniczyć w wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy
w rejonie wyborczym nr …, nazwa
……………………………………………………………. i proszę o wpisanie mnie na listę
członków tego rejonu wyborczego.
..................................................
data, podpis
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Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
Okręgowa Komisja Wyborcza w .........................

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA
NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

imię kandydata

nazwisko kandydata

□

LEKARZ

□

LEKARZ DENTYSTA

nr prawa wykonywania zawodu

Kandydat na delegata na okręgowy zjazd lekarzy kadencji …………..…
w rejonie wyborczym nr ……… nazwa
…………………….…………………………………
Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na okręgowy zjazd lekarzy kadencji ………..…
w rejonie wyborczym nr ..… nazwa ………………………………………………….…………
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przez okręgową komisję wyborczą,
w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów
..................................................
podpis
Oświadczam, że nie jestem karany oraz że nie istnieją okoliczności, które w myśl obowiązującego Kodeksu Etyki
Lekarskiej i innych przepisów stanowią przeszkodę w pełnieniu mandatu delegata.
..................................................
podpis

* wypełnić również w przypadku osobistego zgłaszania swojej kandydatury
Zgłaszający*:
imię
nazwisko

□

LEKARZ

□

LEKARZ DENTYSTA
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nr prawa wykonywania zawodu

członek rejonu wyborczego nr ……, nazwa …………………………….
......................................................................
pieczątka lekarska, podpis zgłaszającego

Załącznik nr 4
Załącznik nr 6
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA W REJONIE
WYBORCZYM
Okręgowa Komisja Wyborcza w …………

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGOGŁOSOWANIA W REJONIE
WYBORCZYM1
Rejon wyborczy nr …… (nazwa) ………………………………………………
data …………… i okres głosowania od ………………… do ……………

Komisja skrutacyjna w składzie:
- przewodniczący
………………………………………………
- członkowie
………………………………………………
………………………………………………
Liczba członków rejonu ………
Liczba głosujących stanowiących kworum wyborcze ………
5% ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego* ………
Liczba osób głosujących osobiście ………
Liczba osób głosujących w drodze korespondencyjnej ………
Łączna liczba osób głosujących
Wskaźnik procentowy liczby członków rejonu uczestniczących w głosowaniu
w odniesieniu do ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego ………
Liczba oddanych głosów ………
Liczba głosów wstrzymujących się ………
Liczba głosów nieważnych ………
Kandydaci na delegatów otrzymali następujące liczby głosów (w kolejności alfabetycznej):
- ………………………………………………
liczba głosów ………
- ………………………………………………
liczba głosów ………
- ………………………………………………
liczba głosów ………
W wyniku przeprowadzonego głosowania delegatami na okręgowy zjazd lekarzy zostali
wybrani (w kolejności liczby otrzymanych głosów):
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………

1

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
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W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów przez kandydatów kwalifikującej ich
do ostatnich mandatów przewodniczący komisji przeprowadził losowanie, w wyniku którego
mandat uzyskał ………………………………………………………………
Podpisy:
- przewodniczący
- członkowie

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

W załączeniu:
- wzór powiadomienia o terminie i miejscu głosowania
- lista członków rejonu wyborczego
- koperty zewnętrzne osób głosujących w trybie korespondencyjnym
- karty do głosowania
- pisemne zastrzeżenia męża zaufania
- inne

* wypełnia komisja wyborcza
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Załącznik nr 5
Załącznik nr 7a
WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI MANDATOWEJ ZEBRANIA REJONU
WYBORCZEGO ZWOŁANEGO W TRYBIE ODWOŁANIA DELEGATA

Okręgowa komisja wyborcza w .........................
kadencji .............................
PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO
ZWOŁANEGO W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANA W TRYBIE
ODWOŁANIA DELEGATA
rejon wyborczy ...................................................................................... nr ....................
zebranie wyborcze w dniu ....................... o godz. ...............................

Skład komisji mandatowej:
Przewodniczący

............................................................................

Członkowie

............................................................................

............................................................................

Ogólna liczba członków zgromadzenia wyborczego wynosi **
Liczba członków zgromadzenia wyborczego obecnych na zebraniu niezbędna do
przeprowadzenia głosowania w trybie odwołania delegata wynosi**
Komisja

mandatowa

stwierdza,

że

uczestnicy zgromadzenia

wyborczego

zostali prawidłowo* /

nieprawidłowo* powiadomieni o terminie i miejscu zebrania rejonu wyborczego.

Komisja mandatowa, po sprawdzeniu listy członków rejonu wyborczego, stwierdza, że:
•

w terminie ustalonym obecnych na zebraniu jest .............. członków rejonu wyborczego,

•

stanowi to ..........% ogólnej liczby członków rejonu wyborczego,

•

został* / nie został* spełniony warunek uczestnictwa w zebraniu rejonu wyborczego co
najmniej 40% członków tego rejonu.
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Na podstawie § 34 pkt 1 uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i
trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczej, komisja mandatowa stwierdza, że zebranie członków
rejonu wyborczego jest*/nie jest* uprawnione do głosowania w trybie odwołania delegata na
okręgowy zjazd lekarzy. *

Podpisy:

Przewodniczący komisji mandatowej
...............................................................................................
Członkowie komisji mandatowej
...............................................................................................
...............................................................................................

* niepotrzebne skreślić
** wypełnia komisja wyborcza
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Załącznik nr 6
Załącznik nr 10b
WZÓR PROTOKOŁU ZGROMADZENIA WYBORCZEGO ZWOŁANEGO DO
WYBORÓW CZŁONKÓW ORGANÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
Okręgowa komisja wyborcza w .....................

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO * NADZWYCZAJNEGO OKRĘGOWEGO * ZJAZDU
LEKARZY
w ....................................................................
WYBORY
CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ *
CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ *
CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO *

Zgromadzenie wyborcze zwołane w ramach okręgowego zjazdu lekarzy
w dniu ................................ o godz. ........................
w ..............................................................................

Komisja wyborcza w składzie ustalonym uchwałą okręgowej komisji wyborczej:
Przewodniczący
- ....................................................................................................
Sekretarz
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................
Członkowie
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................

Komisja mandatowa w składzie:
Przewodniczący
- .................................................................................................
Członkowie
- ................................................................................................
- ...............................................................................................

Zgodnie z protokołem komisji mandatowej zgromadzenie wyborcze jest:
ważne*
nieważne z powodu niedostatecznej liczby członków zgromadzenia wyborczego*
CZĘŚĆ * A, * B, * C
WYBORY..................................................................................................................................
.........
(A-Okręgowa Rada Lekarska*, B- zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej*, C- Okręgowy Sąd Lekarski*)
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Zgłoszenie kandydatów:
Zgodnie z § 17uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczej, zgłoszono…………. kandydatów do ………………………………….…………………., w tym
…………. lekarzy i ……………lekarzy dentystów, w tym:

z obszaru delegatury*.............................
lekarzy ......... lekarzy dentystów ..............
obszaru działania izby*....................................
lekarzy ......... lekarzy dentystów..............
Zgodnie z § 18 ust. 2 w/w uchwały zamknięto listę kandydatów …………. głosami za, przy
………….. głosach przeciwnych i …………… głosach wstrzymujących się.
Komisja skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący
- ....................................................................................................
Członkowie
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................

Głosowanie:
Głosowanie przeprowadzono zgodnie z § 24 w/w uchwały.
Ponowne głosowanie:*
W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów przez
………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………
zgodnie z § 24 ust. 2 uchwały przeprowadzono ponowne głosowanie.
Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej oraz innych dokumentów zgromadzenia
wyborczego komisja wyborcza ustaliła, że wybrano następujących członków:
okręgowej rady lekarskiej * okręgowej komisji rewizyjnej * okręgowego sądu
lekarskiego *
:
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
.................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
UWAGI:
Załączone dokumenty zgromadzenia wyborczego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

uchwała okręgowej komisji wyborczej o powołaniu komisji wyborczej
protokół komisji mandatowej
lista kandydatów do …………………………………………
karty zgłoszeń kandydatów do ……………………………………………………….
protokół komisji skrutacyjnej
karty do głosowania
inne
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Przewodniczący komisji wyborczej
...................................................................................

podpis
.....................................

Sekretarz:
...................................................................................

......................................

Członkowie
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

......................................
......................................
......................................

* wybrać właściwą wersję protokołu
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
Załącznik nr 10c
WZÓR PROTOKOŁU ZGROMADZENIA WYBORCZEGO ZWOŁANEGO DO
WYBORÓW ZASTĘPCÓW OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ
Okręgowa komisja wyborcza w .....................

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO * NADZWYCZAJNEGO OKRĘGOWEGO * ZJAZDU
LEKARZY
w ....................................................................
WYBORY
ZASTĘPCÓW OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ

Zgromadzenie wyborcze zwołane w ramach okręgowego zjazdu lekarzy
w dniu ................................ o godz. ........................
w ..............................................................................

Komisja wyborcza w składzie ustalonym uchwałą okręgowej komisji wyborczej:
Przewodniczący
- ....................................................................................................
Sekretarz
-....................................................................................................
-....................................................................................................
Członkowie
-....................................................................................................
-....................................................................................................

Komisja mandatowa w składzie:
Przewodniczący
-....................................................................................................
Członkowie
-....................................................................................................
-....................................................................................................

Zgodnie z protokołem komisji mandatowej zgromadzenie wyborcze jest:
ważne*
nieważne z powodu niedostatecznej liczby członków zgromadzenia wyborczego*
WYBORYZASTĘPCÓW OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ
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Zgłoszenie kandydatów:
Zgodnie z § 17uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczej, zgłoszono…………. kandydatów do ………………………………….…………………., w tym
…………. lekarzy i ……………lekarzy dentystów, w tym:

z obszaru delegatury*.............................
lekarzy ......... lekarzy dentystów ..............
obszaru działania izby*....................................
lekarzy ......... lekarzy dentystów..............
Zgodnie z § 18 ust. 2 w/w uchwały zamknięto listę kandydatów …………. głosami za, przy
………….. głosach przeciwnych i …………… głosach wstrzymujących się.
Komisja skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący
.................................................................................................
Członkowie
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Głosowanie:
Głosowanie przeprowadzono zgodnie z § 26 w/w uchwały.
Ponowne głosowanie:*
W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów przez
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………zgodnie z § 26 ust. 3 uchwały przeprowadzono ponowne głosowanie.
Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej oraz innych dokumentów zgromadzenia
wyborczego komisja wyborcza ustaliła, że na zastępców okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej wybrano:
..................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
..................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
..................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
..................................................................................................................... lek.*/lek. dent.*
UWAGI:
Załączone dokumenty zgromadzenia wyborczego:
8)
9)
10)
11)
12)
13)

uchwała okręgowej komisji wyborczej o powołaniu komisji wyborczej
protokół komisji mandatowej
lista kandydatów do …………………………………………
karty zgłoszeń kandydatów do ……………………………………………………….
protokół komisji skrutacyjnej
karty do głosowania
14) inne

Przewodniczący komisji wyborczej
.....................................................................

podpis
........................................

Sekretarz:
.....................................................................

........................................

Członkowie
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.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

........................................
........................................
........................................

* wybrać właściwą wersję protokołu
*niepotrzebne skreślić
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