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10.03.2022 
 

Sprawozdanie  
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

z działalności w VIII kadencji 2018-2022 
 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie [dalej: OKW] została 
wybrana 6 kwietnia 2018 r. przez XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Ukonstytuowała się w składzie: lek. dent. Ewa Miękus-
Pączek – przewodnicząca, lek. Jacek A. Piątkiewicz – wiceprzewodniczący, lek. dent. Piotr 
Kuchta – sekretarz, lek. Adam Galewski oraz lek. Julian Wróbel – członkowie. W kwietniu 
2019 r. na XL Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy OIL w Warszawie 
mandat członka Komisji uzyskał lek. Janusz Pachucki (wygaśnięcie mandatu lek. Adama 
Galewskiego z powodu śmierci). 

OKW w czasie XXXIX Nadzwyczajnego Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL 
w Warszawie w dniu 19 maja 2018 r. przeprowadziła ponowne wybory członków Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Warszawie [dalej: ORL] na podstawie postanowienia Naczelnego Sądu 
Lekarskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdzającego nieważność wyborów członków ORL 
przeprowadzonych na XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz stwierdzającego wygaśnięcie mandatów 
członków ORL wybranych na tym Zjeździe, przeprowadzono również wybory uzupełniające do 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. OKW w 2018 r. przeprowadziła ponadto wybory Prezydium ORL 
oraz wybory na stanowiska funkcyjne w pozostałych organach Izby. 

W trakcie kadencji Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła m.in.:  

− 5 uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata z powodu śmierci, 

− 3 uchwały w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na delegata w rejonie 
wyborczym, 

− 2 uchwały w sprawie uzyskania mandatu delegata, 

− 5 uchwał w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających w organach Izby, 

− 1 uchwałę w sprawie uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

W okresie 2018-2020 OKW odbyła 19 posiedzeń, które zwoływano w miarę napływających 
spraw.  

W 2021 r. na 28 posiedzeniach Komisja podjęła 34 uchwały dotyczące przede wszystkim 
procedury przygotowywania i przeprowadzania wyborów delegatów na IX kadencję w tym 
m.in. w sprawie: 

− ustalenia podziału OIL w Warszawie na rejony wyborcze na okres IX kadencji, 

− ustalenia list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w poszczególnych 
rejonach wyborczych, 

− ustalenia terminu, miejsca i trybu zgłaszania kandydatów na delegatów, 

− sporządzenia i zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów na delegatów, 

− potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów w I turze wyborów, 

− ogłoszenia kolejnej tury wyborów, 

− sporządzenia i zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów na delegatów w kolejnej turze 
wyborów, 
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− w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 w kolejnej turze 
wyborów (w lutym 2022). 

Uchwały oraz obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej publikowane są w BIP Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie, w zakładce Komisji na portalu Izby publikowane są ponadto 
bieżące informacje dotyczące pracy Komisji.  

 
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 

 
 

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przeprowadziła wybory 
delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2022-2026, zgodnie z Regulaminem wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyboru komisji wyborczych.  

− ORL na wniosek OKW podjęła uchwałę nr 76/R-VIII/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustalenia liczby członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie IX kadencji 2022-2026 oraz ustalenie minimalnej 
i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, 
utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Warszawie IX kadencji 2022-2026 – liczba członków rejonu wyborczego, uprawnionych 
do wyboru jednego delegata na Zjazd wynosi 90 osób; liczebność rejonu wyborczego 
ustalono na 90 do 410 lekarzy lub lekarzy dentystów, posiadających czynne prawo 
wyborcze; 

− ORL na wniosek OKW podjęła uchwałę nr 68/R-VIII/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie 
ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Warszawie kadencji 2022-2026, zmienioną uchwałą nr 79/R-VIII/21 z dnia 
8 września 2021 r. – liczbę mandatów ustalono na 365, w tym 281 mandatów dla lekarzy 
i 84 mandaty dla lekarzy dentystów; 

− wysłano zapytania do 293 podmiotów leczniczych, dotyczące imiennych list lekarzy 
i lekarzy dentystów wykonujących zawód w tych podmiotach; kilka jednostek odmówiło 
przekazania list zatrudnionych lekarzy; 

− na podstawie uzyskanych informacji oraz list lekarzy/lekarzy dentystów, wykonujących 
zawód wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej, list lekarzy/lekarzy dentystów 
wykonujących zawód na określonym obszarze, list lekarzy/lekarzy dentystów emerytów 
i niewykonujących zawodu, dokonano podziału członków OIL na rejony wyborcze, 
obejmujące zakłady lecznicze, lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód na 
określonym obszarze oraz grupy lekarzy/lekarzy dentystów; 

− ORL na wniosek OKW podjęła uchwałę nr 26/R-VIII/21 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 z dnia 12 maja 2021 r. – powołano 
195 rejonów wyborczych: 155 rejonów dla lekarzy i 40 dla lekarzy dentystów; rejony 
objęły 25 773 lekarzy oraz 7 307 lekarzy dentystów; 
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− na podstawie uchwały ORL o podziale izby na rejony wyborcze OKW uchwałą 
nr  44/2021/VIII z dnia 18 maja 2021 r. ustaliła imienne listy członków rejonów 
wyborczych, które zostały umieszczone bezzwłocznie na stronie internetowej Izby oraz 
w BIP;  

− w mediach OIL przekazano informację o opublikowanych listach imiennych rejonów 
wyborczych oraz możliwości i terminie składania wniosków o przeniesienie do innego 
rejonu wyborczego; 

− w okresie od 21 maja 2021 r.  do 20 czerwca 2021 r. wniosek o przeniesienie złożyło 409 
lekarzy i lekarzy dentystów, z czego 395 osób zostało wpisanych na listę wybranego 
rejonu wyborczego; 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie ze względów 
formalnych wynikających z przepisów Regulaminu wyborów; wnioski 9 lekarzy dentystów 
o wpisanie do rejonu utworzonego dla lekarzy zostały również rozpatrzone negatywnie, 
zgodnie z interpretacją art. 22 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich w zakresie tworzenia 
rejonów wyborczych oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów; Krajowa Komisja 
Wyborcza uchyliła 9 uchwał OKW w powyższym zakresie przedstawiając interpretację 
ww. przepisu na podstawie Regulaminu wyborów dopuszczającą tworzenie rejonów 
mieszanych „na wniosek” i nakazując wpisanie lekarzy dentystów do rejonu lekarzy, co 
zostało zrealizowane przez OKW;  

− OKW uchwałą nr 63/2021/VIII z dnia 12 sierpnia 2021 r. ustaliła ostateczne imienne listy 
członków rejonów wyborczych, które również zostały umieszczone bezzwłocznie na 
stronie internetowej Izby oraz w BIP; 

− do dnia 8 września 2021 r. OKW przyjmowała zgłoszenia kandydatów na delegatów; 
zgłoszono 259 kandydatów: 228 lekarzy i 31 lekarzy dentystów; kandydaci na delegata 
zostali zgłoszeni w 124 rejonach wyborczych, w 51 rejonach nie zgłoszono żadnego 
kandydata; lista delegatów została zamknięta uchwałą OKW z dnia 9 września 2021 r. 
nr 67/2021/VIII; 

− listy kandydatów zawierające zdjęcie kandydata, dane osobowe, informacje zawodowe, 
dotychczasowe funkcje i stanowiska zajmowane w samorządzie, informacje o działalności 
publicznej poza samorządem, zamierzenia kandydata dot. działalności w samorządzie - 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Izby (dedykowana zakładka „Wybory”); 

− pierwsza tura wyborów odbyła się w okresie od 12 października do 23 listopada 2021 r.; 
wyniki wyborów delegatów potwierdzono uchwałą OKW nr 68/2021/VIII z dnia 
30 listopada 2021 r. w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie IX kadencji – obwieszczenie o wynikach 
wyborów ukazało się tego samego dnia na stronie internetowej OIL oraz w BIP;  

− wybory przeprowadzono w 124 rejonach wyborczych – w 51 rejonach wyborczych 
wybrano 90 delegatów, w 73 rejonach nie wybrano delegatów z powodu braku kworum; 

− w związku z nieosiągnięciem liczby wybranych delegatów stanowiącej co najmniej 
połowę ustalonej uchwałą ORL liczby mandatów, na postawie § 20 ust. 3 Regulaminu 
wyborów OKW ogłosiła kolejną turę wyborów uchwałą nr 69/2021/VIII z dnia 
30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia kolejnej tury wyborów na delegatów oraz 
wyznaczenia terminu ponownego ustalenia listy kandydatów w wyborach na delegatów; 
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− lista kandydatów na delegatów w drugiej turze wyborów została zamknięta uchwałą 
OKW nr 71/2021/VIII z dnia 14 grudnia 2021 r.; zgłoszonych zostało 141 kandydatów; 

− głosowania w kolejnej turze wyborów przeprowadzone zostały w dniach od 14 stycznia 
do 17 lutego 2022 r.;  

− wybory w drugiej turze przeprowadzono w 75 rejonach wyborczych – wybrano 101 
delegatów w 57 rejonach; w 18 rejonach nie wybrano delegatów z powodu braku 
kworum; wyniki potwierdzono uchwałą OKW nr 72/2022/VIII z dnia 18 lutego 2022 r. 
w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów w kolejnej turze 
wyborów – obwieszczenie o wynikach wyborów ukazało się tego samego dnia na stronie 
internetowej OIL oraz w BIP; 

− łączna liczba delegatów na Zjazd IX kadencji wybranych w obu turach wyborów wynosi 
191 (164 lekarzy i 27 lekarzy dentystów) i uprawnia do przeprowadzenia Okręgowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu OIL w Warszawie; 

− w obydwu turach wyborów – w odpowiednim terminie, spełniającym wymogi regulaminu 
wyborów – członkowie rejonów wyborczych otrzymali informację o przeprowadzeniu 
wyborów przekazaną drogą pocztową zawierającą: informację o terminie i miejscu 
głosowania osobistego, instrukcję głosowania w trybie korespondencyjnym, ankiety 
kandydatów, kartę do głosowania, kopertę nieoznakowaną do umieszczenia w niej karty 
do głosowania, zaadresowaną kopertę zwrotną do przesłania głosu drogą 
korespondencyjną w odpowiednim nieprzekraczalnym terminie do siedziby Izby; 
korespondencja powyższa została przesłana do 21 796 członków izby w pierwszej turze 
oraz do 14 183 członków izby w drugiej turze wyborów; 

− członkowie OKW przeprowadzili kontrolę dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych, 
potwierdzając przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem, w szczególności: 
ustalenie prawomocności zebrania zgodnie z warunkami określonymi w § 3, § 6-8, § 20-23, 
przeprowadzenie głosowania zgodnie z § 20 ust. 1, § 21 ust. 2-4, § 23 ust. 1 pkt 1-3 oraz 
ust. 2 pkt 1-3, prawidłowe obliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania oraz 
prawidłowo sporządzoną i kompletną dokumentację przeprowadzonych wyborów – 
wnioskując do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o potwierdzenie wyników 
głosowania i ustalenie wyników wyborów zgodnie z przedłożoną dokumentacją; 

− wybrano 191 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji, w tym 164 lekarzy 
i 27 lekarzy dentystów, co stanowi 52,33% w stosunku do ogólnej liczby mandatów, 
ustalonych uchwałą ORL (365 mandatów); 

− liczba rejonów, w których zgłoszono delegatów i przeprowadzono głosowanie w obydwu 
turach wyborów – 126, co stanowi 64,61% w stosunku do liczby rejonów ustalonych 
uchwałą ORL (195 rejonów); 

− liczba rejonów, w których wybrano delegatów – 108, co stanowi 55,38% w stosunku 
do liczby rejonów ustalonych uchwałą ORL (195 rejonów); 

− liczba rejonów, w których nie wybrano delegatów z powodu braku kworum – 
18 (po zakończeniu drugiej tury), co stanowi 9% w stosunku do liczby rejonów ustalonych 
uchwałą ORL (195 rejonów); 

− liczba rejonów, w których nie zgłoszono delegatów – 69, co stanowi 35,38% w stosunku 
do liczby rejonów ustalonych uchwałą ORL (195 rejonów); (po uwzględnieniu korekty 
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w drugiej turze wyborów tj. rezygnacji jedynego kandydata w jednym z rejonów oraz 
zgłoszeniu kandydatów do rejonów, w których nie było kandydatów w pierwszej turze); 

− w I turze drogą korespondencyjną zagłosowały 3 742 osoby;  

− w II turze drogą korespondencyjną zagłosowały 2 194 osoby;  

− kworum wyborcze: minimalne 20%, maksymalne 40%. 

 

OKW, realizując swoje zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich oraz 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 przeprowadziła wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
OIL w Warszawie IX kadencji 2022-2026 uprawniające organ izby lekarskiej - Okręgowy Zjazd 
Lekarzy - do podejmowania uchwał i innych decyzji oraz przeprowadzania wyborów. 
Jednocześnie OKW przeprowadzając wybory przeprowadzone zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, spełniła ustawowe prawo każdego członka izby określone w art. 9 pkt 1 ustawy 
o izbach lekarskich „członkowie izb lekarskich mają prawo wybierać i być wybieranymi 
do organów izb lekarskich”. 

Jednocześnie, jako Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej, składam podziękowania 
i wyrazy uznania Kolegom z Komisji Wyborczej, mecenasowi Sebastianowi Stykowskiemu 
za nieocenione profesjonalne wsparcie prawne oraz powołanemu przez Prezesa ORL 
Zespołowi ds. wyborów za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w przeprowadzeniu 
wyborów w izbie lekarskiej liczącej ponad 33 tys. członków. 

 

 
Przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Warszawie 

lek. dent. Ewa Miękus-Pączek 

 


