
UCHWAŁA NR 30/2022/IX 

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na stanowisko funkcyjne 

wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  

oraz na stanowisko zastępcy sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1342 t.j.), § 42 ust. 3 Regulaminu wyborów, stanowiącego załącznik 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. - obwieszczenie nr 2/22/VIII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lutego 2022 r.) 

w związku z uchwałą nr 138/R-IX/22 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 

21 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/R-IX/22 Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 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 2021 r., poz. 2095 j.t.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się wybory uzupełniające na stanowisko funkcyjne wiceprezesa Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026 oraz na stanowisko zastępcy sekretarza 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w Warszawie IX kadencji 2022-2026. 

§ 2 

Ustala się przeprowadzenie wyborów, o których mowa w § 1, w czasie obrad Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Warszawie, które odbędą się w dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

 



§ 3 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  

(BIP) Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Sekretarz 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  
lek. Jacek Sowiński 

Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 
lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka 

 


