
Uchwała Nr 60/2021/VIII 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

w sprawie ustalenia terminu, miejsca i trybu zgłaszania kandydatów na delegatów 

na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencję 2022-2026 

 

Na podstawie § 3 pkt 5 regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 

okręgowej komisji wyborczej, § 17 ust. 2 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, będącego załącznikiem do 

uchwały 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 (j.t. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.) oraz w związku z art. 14hb ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się nieprzekraczalny termin zgłaszania do Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zwana dalej „Okręgową Komisją Wyborczą”) 

kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencję   

2022-2026 na dzień 12 sierpnia 2021 r. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały. 

2. Karty zgłoszenia kandydata przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej drogą mailową 

na adres poczty elektronicznej: wybory@oilwaw.org.pl, pocztą na adres siedziby 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub składa osobiście w jej siedzibie lub 

w Delegaturze Radomskiej. O przyjęciu karty zgłoszenia kandydata decyduje data jej 

wpływu do Okręgowej Komisji Wyborczej, a w przypadku nadania w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w  rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, data stempla pocztowego. 



§ 2 

Informacja o terminie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie niezwłocznie opublikowana na 

stronie internetowej oraz w biuletynie informacji publicznej (BIP) Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie, a także w „Miesięczniku OIL w Warszawie PULS”. 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.   

 

Sekretarz 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Warszawie  

lek. dent. Piotr Kuchta 

Przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Warszawie 

lek. dent. Ewa Miękus-Pączek 

 

 

 


