
Uchwała Nr 68/2021/VIII 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

z dnia 30 listopada 2021 roku 

w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów na Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1342), § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów, 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 XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.) 

(zwanego dalej „Regulaminem wyborów”), stanowiącej załącznik do obwieszczenia 

Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 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 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 

Na podstawie protokołów kontroli dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych, 

potwierdza się wyniki głosowania oraz prawidłowość przeprowadzonych wyborów 

delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

IX kadencji 2022-2026 w rejonach wyborczych powołanych uchwałą nr 26/R-VIII/21 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia 

podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na rejony wyborcze na okres 

IX kadencji 2022-2026, zmienioną uchwałą nr 50/R-VIII/21 Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. 



§ 2 

Stwierdza się, iż w rejonach wyborczych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały 

nie dokonano wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 z powodu niespełnienia warunku 

określonego w § 7 pkt 1 Regulaminu wyborów tj. braku kworum. 

§ 3 

Stwierdza się, iż rejonach wyborczych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nie 

przeprowadzono wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 z powodu niezgłoszenia kandydatów. 

§ 4 

1. W wyniku przeprowadzonych wyborów stwierdza się wybór 90 delegatów, co nie 

stanowi spełnienia wymogu określonego w § 20 ust. 3 Regulaminu wyborów 

tj. liczba wybranych delegatów na zjazd nie jest równa co najmniej połowie liczby 

mandatów, określonej w uchwale nr 79/R-VIII/21 Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Warszawie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 68/R-VIII/21 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia 

liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie kadencji 2022-2026. 

2. Lista rejonów wyborczych, w których zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu wyborów 

dokonano wyboru delegatów, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej (BIP) oraz na stronie 

internetowej 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 

 


