
SPRAWOZDANIE 

Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

z działalności w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Okręgowa Komisja 

Wyborcza organizuje, przeprowadza oraz ogłasza wyniki wyborów, jak również przeprowadza 

procedurę odwoływania organu lub członka organu. Komisja działa w składzie: lek. dent. Ewa 

Miękus-Pączek (przewodnicząca), lek. dent. Piotr Kuchta (sekretarz), lek. Janusz Pachucki, lek. 

Jacek A. Piątkiewicz (wiceprzewodniczący) oraz lek. Julian Wróbel. Wsparcie prawne Komisji 

zapewnia mec. Sebastian Stykowski. 

W 2021 r. Komisja przygotowała projekt podziału Izby na obszary i rejony wyborcze, ustaliła 

wytyczne dla Zespołu ds. wyborów (zespół pracowników biura Izby, powołany przez Prezesa 

ORL w Warszawie) dotyczące trybu i sposobu wykonywania zadań związanych 

z przydzieleniem członków OIL w Warszawie do poszczególnych rejonów wyborczych. 

Na wniosek Komisji, podział Izby na 6 obszarów obejmujących 195 rejonów wyborczych został 

zatwierdzony uchwałą nr 26/R-VIII/21 ORL 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 (zm. uchwałą nr 50/R-VIII/21 ORL w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r.). 

Ustalono liczbę delegatów na Zjazd w IX kadencji wynoszącą 365 osób (uchwała nr 79/R-

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

ORL 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). 

W  okresie od 12 października do 23 listopada 2021 r. przeprowadzono pierwszą turę wyborów 

delegatów. Do wyborów zgłosiło się 258 kandydatów na delegatów ze 124 rejonów, 

w 71 rejonach nie zgłoszono kandydatów. W pierwszej turze wyborów w 51 rejonach 

wybranych zostało 90 delegatów, co nie stanowiło spełnienia wymogu ważności wyborów 

określonego w § 8 pkt 4 Regulaminu wyborów tj. liczba wybranych delegatów na zjazd nie 

stanowiła co najmniej połowy liczby mandatów, określonej w ww. uchwale ORL (50% = 183 

mandaty). Z powodu braku kworum nie dokonano wyboru delegatów w 73 rejonach.  

W związku z powyższym, na podstawie na § 20 ust. 3 Regulaminu wyborów Komisja ogłosiła 

kolejną turę wyborów, w której zgłoszonych zostało 141 kandydatów z 75 rejonów – w wyniku 



ogłoszenia ponownego terminu zgłaszania kandydatów nowi kandydaci pojawili się w dwóch 

dodatkowych rejonach. Kolejna tura wyborów przeprowadzona została w okresie od 14 

stycznia do 17 lutego 2022 r. 

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. 

Ponadto Komisja ogłosiła i przeprowadziła wybory uzupełniające na stanowisko wiceprezesa 

ORL w Warszawie oraz na stanowisko członka Prezydium  ORL w Warszawie VIII kadencji, 

jak również ogłosiła wygaśnięcie mandatu delegata w rejonie K8/072 Rejon Złotego Wieku (K) 

z powodu śmierci. 

Uchwały oraz obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej publikowane są w BIP Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Warszawie, na portalu Izby w zakładce Komisji publikowane są ponadto 

bieżące informacje dotyczące pracy Komisji. 

 

Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Warszawie 
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek 


