
 

Uchwała Nr  632 /  V / R / 2019 
Okręgowej Rady  

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 4 września 2019  r. 

 
w sprawie : powołania Okręgowej Komisji Wyborczej na wybory w kadencji 2020 – 2024  

 
 
 Na podstawie: art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 
poz. 1038 ze zm.) w powiązaniu z  uchwałą Nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji, z dnia 
4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków, uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1  Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych powołuje na 

wybory w kadencji 2020 – 2024 Okręgową Komisję  Wyborczą w pełnym składzie Okręgowej Rady 

(28 członków) oraz 28 członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2   Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie Regulaminu działania Okręgowej 

Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3   Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej składa Okręgowej Radzie WOIPiP 

cykliczne sprawozdania z pracy, a po zakończeniu wyborów w rejonach wyborczych przedstawia 

pisemne sprawozdanie z całości podejmowanej działalności, odczytane podczas zjazdu wyborczego. 

 

§ 4   Uchyla się uchwałę Nr 531/V/R/2019 Okręgowej Rady WOIPiP z dnia 12 czerwca 

2019 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej na wybory w kadencji 2020 – 2024. 

 

§ 5    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCA 
Okręgowej Rady Okręgowej Rady 

Warszawskiej Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
  

Jacek Wojciechowski Anna Dudzińska 
 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/V/R/2019 z 4 września 2019 r. 
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej na wybory delegatów na Okręgowy Zjazd WOIPiP 

 

Regulamin działania 
Okręgowej Komisji Wyborczej  

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
 
 § 1.1.    Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej 
Rady WOIPiP 

2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1, w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru: 
1) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej; 
2) Zastępcę lub Zastępców Przewodniczącego; 
3) Sekretarza lub Sekretarzy. 

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzeń przesyła się na co najmniej 7 dni przed dniem 
spotkania. Powiadomienie może być przekazane telefonicznie lub drogą elektroniczną lub poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej WOIPiP. 
 
Zasady organizacji Okręgowej Komisji Wyborczej. 
 
 § 2.1.     Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego Zastępca. 

2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje jej 
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego Zastępca. 

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia przesyła się na co najmniej 3 dni przed dniem 
spotkania. Powiadomienie może być przekazane telefonicznie lub drogą elektroniczną lub poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej WOIPiP. 

4. Obsługę Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia biuro Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. 
 
         §3.1.  Do zadań Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: 
1) czuwanie nad wykonywaniem zadań komisji; 
2) reprezentowanie komisji na zewnątrz; 
3) ustalanie projektu porządku obrad komisji, zwoływanie jej posiedzenia i im przewodniczenie; 
4) podpisywanie w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pism 
związanych z działalnością komisji, 
5) zlecanie wykonania, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującemu komisję biurze 
WOIPiP. 

2.  Do zadań Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej należy: 
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji; 
2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów uchwał, 
rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń; 
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję. 

3. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji. W 
razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę 
możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza komisji. 
 

§ 4.1.   Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością 
głosów. 

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, 
stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się listę obecności. 
 
Utworzenie rejestru wyborczego. 
 

§ 5.1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę 
WOIPiP przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wyborczy) oddzielnie dla 
każdego rejonu wyborczego, z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, a także 
informacji odnośnie tego czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo 
wyborcze. 

2. Okręgowa Rada WOIPiP umożliwia członkowi samorządu zawodowego pielęgniarek i 
położnych weryfikację przynależności do okręgu wyborczego poprzez możliwość zapoznania się z rejestrem 
wyborczym, o którym mowa w ust. 1 w placówce tworzącej rejon wyborczy lub w przypadku rejonów 



 

wyborczych tworzonych z kilku placówek  w biurze Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

3. Osoby które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy członków 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, a nie brały udziału w wyborach, dostają zaświadczenie podpisane 
przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych poświadczające ten fakt. 

4. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, o ile przedstawią zaświadczenia,  o których mowa w ust. 3 wydane 
przez izbę, do której poprzednio dana osoba przynależała. 
 
 § 6.   Rejestr wyborczy zawiera następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) numer prawa wykonywania zawodu. 
 
          §7.1. Czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje na zebraniu wyborczym członkom 
samorządu z danego rejonu wyborczego. 

2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu: 
1)    wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę zakazu pełnienia funkcji z wyboru w 
organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 
2)    wobec, którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny 
polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu. 

 
§8. Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym przysługuje członkom samorządu z danego 

rejonu wyborczego, z wyłączeniem członka samorządu:   
1)    wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu 
całkowitej albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia; 
2)    wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnienia; 
3)    wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny 
polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu; 
4)    skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego, 
– do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony środek karny lub upływu 
terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa wykonywania 
zawodu orzeczonego w trybie, o którym mowa w pkt 1. 
5) który za okres co najmniej jednego roku w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał 
obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.. 
 
         § 9.1. Członek WOIPiP niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w 
wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze tut. okręgowej izby. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji Wyborczej 
nie później niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa Komisja Wyborcza umieszcza daną 
osobę w rejestrze wyborczym. 

3. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być 
składane do Okręgowej Komisji Wyborczej przez zainteresowanych członków samorządu nie później niż na 
14 dni przed terminem wyborów. 

4. Członek samorządu, z wyłączeniem pełnienia funkcji w ramach Okręgowej Komisji Wyborczej, 
może brać udział w zebraniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego. 
 
Sposób powiadamiania o terminach i miejscach zebrań wyborczych. 
 
 § 10.1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Wyborcza. 
 2. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego powinny być powiadomione o terminie i 
miejscu zebrania wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 
 3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym, w terminie wskazanym w ust. 2, winno być dokonane 
poprzez:  
1) zamieszczenie w formie informacji na stronie internetowej WOIPiP,  
2) wywieszenie informacji w siedzibie WOIPiP,  
3) wywieszenie w rejonie wyborczym w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z zawiadomieniem wszystkich 
osób wpisanych do rejestru wyborców. 



 

     4. W zebraniu wyborczym mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru 
wyborców rejonu wyborczego. 
     5. Wzór zawiadomienia o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na daną kadencję 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
Zasady organizacji oraz porządek zebrania wyborczego. 
 
  § 11.1. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi je do 
momentu dokonania wyboru przewodniczącej(go) zebrania wyborczego. 
  2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania wyborczego, 
sekretarza oraz co najmniej 2 członków komisji mandatowo-skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników 
zebrania wyborczego. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru osób do komisji mandatowo-
skrutacyjnej ich funkcje na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele Okręgowej Komisji Wyborczej. 
  3. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania wyborczego 
pełni funkcję doradcy. 
  4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu podpisem w 
rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 
 
  § 12.1. Porządek zebrania wyborczego obejmuje: 

1) Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej; 
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania; 
3) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej; 
4) Wybory delegatów; 
5) Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej; 
6) Wybór przez delegatów delegata, któremu Okręgowa Rada WOIPiP powierzy obowiązki 

związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika. 
7) Zakończenie zebrania. 

 
  § 13.1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie 
powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego; imię, nazwisko oraz zawód kandydata; miejsce pracy 
kandydata. Wzór karty zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na daną kadencję w danym rejonie wyborczym stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu. 
  2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym uprawniony uczestnik, 
w tym samodzielnie kandydat. 

3. Zgłoszony kandydat, który musi być obecny na zebraniu wyborczym, obowiązany jest oświadczyć, 
czy wyraża zgodę na kandydowanie.  Oświadczenie jest składane ustnie. 

4. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, a 
uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 
 
  § 14.1. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu 
wyniku wyborów przekazuje się do Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór protokołu z zebrania rejonu 
wyborczego zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na 
Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na daną kadencję w 
danym rejonie wyborczym stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 
   2. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z zawiadomieniem o zebraniu wyborczym, 
rejestrem wyborców, w którym uczestnicy zebrania wyborczego podpisem potwierdzili swoją obecność oraz 
zabezpieczonymi w kopercie oddanymi głosami stanowią integralną część protokołu z zebrania wyborczego. 
Wzór protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej z zebrania wyborczego stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu.  

Zasady i tryb głosowania. 

§ 15. 1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo–skrutacyjna. 
2. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 
3. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba ustalona 

przez Okręgową Radę WOIPiP nie ma wpływu na ważność wyborów. 
4. Do zadań komisji mandatowo–skrutacyjnej należy: 
1)    przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd; 
2)    sporządzanie list kandydatów; 



 

3)    przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej; 
4)    czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów; 
5)    ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych 

delegatów na okręgowy zjazd; 
6)    ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 
5. Komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego regulaminu, i który powinien zawierać: 
1)    alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 
2)    liczbę uprawnionych do głosowania; 
3)    liczbę oddanych głosów; 
4)    liczbę oddanych głosów ważnych; 
5)    liczbę oddanych głosów nieważnych; 
6)    liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 
7)    listę wybranych delegatów; 
8)    podpisy członków komisji. 
 
§ 16.1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na 

którego (których) głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka przy 
nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do 
głosowania w kolejności alfabetycznej. 

2. Karta do głosowania zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie wskazań, nie większej niż liczba 
członków organu, do którego przeprowadzane jest głosowanie. 

3. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania. 
4. Wzór karty do głosowania na delegata na Okręgowy Zjazd WOIPiP stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 
5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania, 

jak również gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej jakichkolwiek dopisków lub 
skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania określonym w ust. 1. 

6. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 
7. Głosować można tylko osobiście. 

 
  § 17.1. Wybory są równe i odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 
Liczbę mandatów dla delegatów na okręgowy zjazd ustala się proporcjonalnie do liczby członków samorządu 
w rejonie wyborczym stanowiących pielęgniarki lub położne zgodnie z kluczem wyborczym uchwalonym 
przez Okręgową Radę WOIPiP. Głosujący dokonuje wyboru głosując odrębnie na pielęgniarki i położne. 

2. Wybory delegatów na okręgowy zjazd dokonywane są zwykłą większością głosów, w sposób 
określony w poniższych ustępach. 

3. W sytuacji, gdy w danych wyborach jest więcej niż dwóch kandydatów na dane stanowisko, 
wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. 

4. W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe stanowiska, wybrane 
zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 

5. Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 3 największą liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna 
osoba albo w wyborach, o których mowa w ust. 4 najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania 
mandatu otrzymała więcej niż jedna osoba, zarządza się wybory uzupełniające, w których biorą udział 
wyłącznie te osoby. 

6. W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe stanowiska, a liczba 
kandydatów nie przekracza liczby stanowisk do obsadzenia, wybrane zostają wszystkie osoby, które uzyskały 
jakąkolwiek liczbę głosów „za”. 
 



 

Naruszenie postanowień regulaminu. 

        § 18.  Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność 
wyborów i sporządza listę delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie WOIPiP. 
       § 19.1. W przypadku stwierdzenia przez Okręgową Komisję Wyborczą samodzielnie lub na skutek 
rozpatrywania skargi naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, które mogły mieć wpływ na wynik 
wyborów, okręgowa komisja wyborcza unieważnia wybory w danym rejonie wyborczym i zwołuje ponownie 
zebranie wyborcze. 

2. Okręgowa Komisja Wyborcza rozpatruje skargi na nieprawidłowości w przebiegu wyborów, które 
można wnosić do Okręgowej Rady WOIPiP w terminie 2 tygodni od daty zebrania wyborczego. 

3. W przypadku oddalenia skargi przez Okręgową Komisję Wyborczą, wnoszącemu przysługuje 
odwołanie do Okręgowej Rady WOIPiP w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały okręgowej komisji 
wyborczej oddalającej skargę. Uchwała Okręgowej Rady WOIPiP w przedmiocie rozpoznania odwołania jest 
ostateczna. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 są zachowane, jeżeli skarga lub odwołanie wpłyną w tych 
terminach do biura Okręgowej Rady WOIPiP. 

5. Po upływie terminu do wniesienia skargi, a jeżeli skargi zostały wniesione po zakończeniu 
procedur odwoławczych, o których mowa w ust. 2 i 3 i ewentualnie po przeprowadzaniu ponownych zebrań 
wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie otrzymanych protokołów, stwierdza ważność 
wyborów i sporządza listę delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie WOIPiP. 
 

Sposób i zasady archiwizowania dokumentów dotyczących wyborów. 

  § 20. Dokumentacja dotycząca wyborów jest archiwizowana w archiwum Warszawskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych do czasu zakończenia wyborów na kolejną kadencję. Po upływie czasu, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym dokumentację niszczy się. 
  

Postanowienia końcowe. 

  § 21. Okręgowa Komisja Wyborcza składa sprawozdanie ze swojej działalności na najbliższym zjeździe 
sprawozdawczo-wyborczym. 
  §22.1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujący regulamin wyborów 
do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków ustanowiony przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i 
Położnych. 
  2. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy niniejszym regulaminem a obowiązującym 
regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków ustanowionym przez Krajowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych właściwym jest stosowanie regulaminu przyjętego przez Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych. 
 

Lista załączników: 

1. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd WOIPiP na VI kadencję  

2. Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd WOIPiP na VI kadencję w Rejonie 
Wyborczym Nr …….. 

3. Karta do głosowania na Delegata na Okręgowy Zjazd WOIPiP na … kadencję, w rejonie 
wyborczym … 

4. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z zebrania wyborczego 
5. Protokół z zebrania rejonu wyborczego zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu 

przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych na VI kadencję 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej WOIPiP 

ZAWIADOMIENIE 

o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na 

Okręgowy Zjazd  

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

na VI kadencję  

 

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Warszawie informuje, że zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego Nr …………. dla 

……………….. (podmiot leczniczy/jednostka organizacyjna/terytorium) odbędzie się dnia 

………………………….………………………….………………………….……………  o 

godz. …………………………. 

w 

……………………….………………………….………………………….……………………… 

……….………………………….………………………….………………………….…………… 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

4. Wybory delegatów. 

5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. 

6. Wybór przez delegatów delegata, któremu Okręgowa Rada WOIPiP powierzy obowiązki 

związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika. 

7. Zakończenie zebrania. 
 
W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru wyborców 

rejonu wyborczego. 

Rejestr wyborców jest udostępniony do wglądu w placówce tworzącej rejon wyborczy 

……………………………………………….. oraz w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych przy ul. Żelaznej 59 w Warszawie na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

……………………………………… 

       Członek Okręgowej Komisji Wyborczej  

                  przy WOIPiP w Warszawie 

 

OSOBY  KANDYDUJĄCE  DO  ORGANÓW  IZBY  WINNY POSIADAĆ  AKTUALNE  

ZAŚWIADCZENIE  O OPŁACANIU  SKŁADEK  NA RZECZ SAMORZĄDU 

Z  OSTATNICH  5  LAT z  dopuszczalną przerwą krótszą niż jeden rok 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej WOIPiP 

 

Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd 

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

na VI kadencję  

w Rejonie Wyborczym Nr …….. 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata:  

 

……………………………………………………… 

 

Zawód: …………………………………………. 

Miejsce pracy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

I 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata: 

 

…………………………………………………… 

 

                                                                                                                       Podpis osoby 

zgłaszającej   

           

 

 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej WOIPiP 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

na Delegata na Okręgowy Zjazd WOIPiP na VI kadencję 

w Rejonie Wyborczym nr………….. 
 

Lp. 
Imię i nazwisko  

/w kolejności alfabetycznej/ 

Zawód 

Miejsce pracy 

Postaw X przy 

kandydacie, 

którego 

wybierasz 

P* A** 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

* pielęgniarka  ** położna 

 

Pouczenie: 

1. Dopuszczalna liczba wskazań /mandatów/ ………………………. 

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających na delegatów wykonujących 

dany zawód) 

2. Wskazanie następuje poprzez postawienie osobiście krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego 

głosujący oddaje swój głos. 

3. Głos jest nieważny: 

• gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania, 

• gdy karta do głosowania została przedarta, 

• na karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem 

głosowania. 

4. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej WOIPiP 

 
 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ 

Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO NR ……  

w dniu…………. 

I. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna wybrana na zebraniu wyborczym Rejonu 

Wyborczego Nr …………….  ukonstytuowała się w następujący sposób: 

         Przewodniczący:  ………………………………………………………….. 

Członkowie: ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………..  

II. Po sprawdzeniu rejestru członków rejonu wyborczego Komisja Mandatowo-

Skrutacyjna stwierdza, że: 

1. Uczestnicy zebrania wyborczego zostali prawidłowo/nieprawidłowo* powiadomieni o 

terminie i miejscu zebrania rejonu wyborczego. 

2. Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne 

prawo wyborcze) ..…………….  

3. Liczba mandatów ………………….  

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających na 

delegatów wykonujących dany zawód) 

III. Przyjęto zgłoszenia kandydatów: 

(lista kandydatów zgodnie z kartą zgłoszenia kandydata w porządku alfabetycznym) 

L.p.                    Imię i nazwisko      P        A        Miejsce pracy 

1. . .........................................................   ..............  ..................  ............................................................  

2. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

3. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

4. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

5. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

6. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

7. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

8. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

9. . .........................................................   ..............   .................   ...........................................................  

10. . .......................................................   ..............   .................   ...........................................................  



 

IV. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania,  

w których umieściła kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przypomniała zasady głosowania i wydała karty do 

głosowania uprawnionym uczestnikom zebrania wyborczego. 

 

Po zakończonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła: 

1. liczba wydanych kart do głosowania…………., 

2. liczba oddanych głosów…………., 

3. liczba oddanych głosów ważnych …………, 

4. liczba głosów nieważnych……………, 

5. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: 

Imię i nazwisko        Liczba głosów 

1. . ............................................................        ..............................................................  

2. . ............................................................        ..............................................................  

3. . ............................................................        ..............................................................  

4. . ............................................................        ..............................................................  

5. . ............................................................        ..............................................................  

W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów …………….. przez* 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

kwalifikującej ich do ………………………. ostatniego mandatu, przeprowadzono dodatkowe głosowanie, w 

wyniku którego delegatem został: ……………………….. uzyskawszy ...........…………… głosów. 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zabezpieczyła karty do głosowania  

w zaklejonej kopercie. 

 

V. Delegatami VI kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd WOIPiP w ………………  

w Rejonie Wyborczym Nr …………………………. zostali: 

Nazwisko i imię: (w porządku alfabetycznym) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 



 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Rejestr wyborców rejonu wyborczego wraz z podpisami obecnych na zebraniu wyborczym. 

2. Zabezpieczone karty do głosowania. 

3. Zawiadomienie o zebraniu w rejonie wyborczym. 

 

 

Przewodniczący i członkowie  

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: 

 

Imię i nazwisko  Podpis 

 

1. Przewodniczący  ………………………………………………….   

2. Członek    ………………………………………………….   

3. Członek   ………………………………………………….   

4. Członek   ………………………………………………….   

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej WOIPiP 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO 

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów 

delegatów na Okręgowy Zjazd Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 

…… kadencję 

Rejon Wyborczy nr …… 

 

Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne 

prawo wyborcze)   ..………………. 

Liczba mandatów ………………   

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających na 

delegatów wykonujących dany zawód) 

 

Zebranie rejonu wyborczego odbyło się: 

w dniu ………………………………….. o godz. …………………………….. w  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

I. Otwarcie zebrania. 

1. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej nadzorujący zebranie 

………………………………………………………………………………………………… 

otworzył zebranie i zaznajomił zebranych z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym 

wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd WOlPiP w Warszawie na ……..… kadencję. 

2. Z uwagi na brak wymaganej liczby członków zebrania wyborczego tj. co najmniej 4 osób, dalsze czynności 

wyborcze zgodnie z Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej są niemożliwe do przeprowadzenia*. 

3. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego. Zgłoszono następujące 

osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym Przewodniczącym zebrania wyborczego został: 

…………………………………………………………………………………………………



 

 

4. Przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania wyborczego. Zgłoszono następujące osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym Sekretarzem zebrania wyborczego został: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Zgłoszono następujące osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………………………………………….. 

g) ……………………………………………………………………………………….. 

h) ……………………………………………………………………………………….. 

i) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym wybrano następujących członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………………….. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie jak wyżej, wybierając spośród 

siebie przewodniczącego Komisji w osobie: 

……………………………………………………………………………………………. 

II. Po sprawdzeniu podpisów w rejestrze wyborców Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

stwierdziła, że na zebraniu wyborczym jest obecnych ……………………… członków rejonu 

wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze.  

III. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd 

WOlPiP w Warszawie  VI kadencji. 

IV. Kandydaci na delegatów oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. 

Następnie w kolejności alfabetycznej kandydaci przedstawili informację o przebiegu swojej 

pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego zadawali pytania 

zgłoszonym kandydatom. 



 

V. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania  

i rozdała je osobom uprawnionym. Po przypomnieniu zasad głosowania zarządziła 

głosowanie. 

VI. Delegatami na Okręgowy Zjazd WOlPiP w Warszawie VI kadencji  

z rejonu wyborczego nr ………… zostały następujące osoby: 

1 ……………………………………………… 6 ……………………………………………… 

2 ……………………………………………… 7 ……………………………………………… 

3 ……………………………………………… 8 ……………………………………………… 

4 ……………………………………………… 9 ……………………………………………… 

5 ……………………………………………… 10 ……………………………………………… 

VII. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z zawiadomieniem  

o zebraniu wyborczym, z rejestrem wyborców w którym uczestnicy zebrania wyborczego 

podpisem potwierdzili swoją obecność oraz zabezpieczonymi  

w kopercie oddanymi głosami stanowią integralną część niniejszego protokołu. 

VIII. Wybrani delegaci dokonali wskazania delegata ………………………. któremu 

Okręgowa Rada WOIPiP powierzy obowiązki związane z pełnieniem funkcji 

pełnomocnika. 

 

 

Podpisy 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

…………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący zebrania wyborczego 

 

…………………………………………………………. 

 

 


