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Uchwała Nr 114/VII 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

z dnia 19 stycznia 2023 roku 

 

 

w sprawie wyborów uzupełniających delegatów na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Białymstoku VIII kadencji 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 628) oraz § 32 ust. 3 Załącznika do Uchwały 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 odwołania ich członków, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zarządza wybory 

uzupełniające delegatów na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 

VIII Kadencji. 

§ 2.1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku powołuje Okręgową 

Komisję Wyborczą. 

   2.2. Skład Okręgowej Komisji Wyborczej określa Załącznik Nr 1 

   2.3. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej po zakończeniu wyborów 

uzupełniających w rejonach wyborczych przedstawia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i 

Położnych w Białymstoku pisemne sprawozdanie z całości podejmowanej działalności. 

§ 3. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku uchwala Regulamin 

działania Okręgowej Komisji Wyborczej w brzmieniu określonym w Załączniku Nr. 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4.      Wykaz rejonów wyborczych w których odbędą się wybory uzupełniające wraz 

z liczbą wybieranych delegatów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§5. Wybrani delegaci biorą udział w Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych 

w Białymstoku VIII Kadencji. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz 

Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Białymstoku 

 

dr n. med. Beata Janina Olejnik 

Skarbnik 

Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Białymstoku 

 

mgr Dorota Rodziewicz 

Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Białymstoku 

 

dr n. med. Cecylia Dolińska 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających na zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na VIII Kadencję  

 

 

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej  

 

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej  

 

1. Brunejko-Struniewicz Jolanta – USK Żurawia 

2. Bućko Jolanta - SP ZOZ WSZ im. J Śniadeckiego 

3. Dolińska Cecylia – OIPiP 

4. Dubiec Alicja - SP ZOZ WSZ im. J Śniadeckiego 

5. Gajko Joanna - SPZOZ Bielsk Podlaski 

6. Iwaniuk Danuta - SPZOZ Bielsk Podlaski  

7. Jurczuk Alina - SPZOZ Bielsk Podlaski 

8. Malinowska Małgorzata - SP ZOZ WSZ im. J Śniadeckiego 

9. Olejnik Beata Janina - UMB 

10. Pankiewicz Agnieszka – USK Żurawia 

11. Rodziewicz Dorota - UDSK 

12. Waluk Elżbieta – USK Żurawia 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 114/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających delegatów 

na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

 

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

§ 1.1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej Komisją, zwołuje 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

2.  Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboruː 

Przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącego i sekretarzy. 

 

§ 2.1.  Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. 

2. Decyzje o zwołaniu kolejnych posiedzeń Komisji podejmuje jej Przewodniczący, 

a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. 

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji przesyła się 7 dni przed 

terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być przekazane drogą telefoniczną, 

elektroniczną oraz faksem. 

4. Obsługę biurową Komisji zapewnia wyznaczony pracownik biura OIPiP. 

 

§ 3.1. Uchwały Komisji podejmowane są na jej posiedzeniach, zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający, co najmniej stwierdzenie 

przebiegu obrad, stosunek głosów przy podejmowanych uchwałach. Do protokołu 

załącza się listę obecności. 

 

§ 4. 1. Komisja na podstawie rejestrów przygotowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek 

i Położnych w Białymstoku przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo 

wyborcze (rejestry wyborcze) 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. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest jawny, zaś prawo wglądu do rejestru przysługuje 

w rejonie wyborczym, biurze OIPiP w Białymstoku oraz na jej stronie internetowej na 

14 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

3. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego. 

Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy 

członków OIPiP w Białymstoku, a nie brały udziału w wyborach, dostają, na swój 

pisemny wniosek, zaświadczenie Przewodniczącej ORPiP poświadczające taki fakt. 

4. Do rejestru mogą być dopisane pielęgniarki i położne, wpisane na listę członków 

OIPiP w Białymstoku, o ile przedstawią zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 

wydane przez Izbę do której poprzednio przynależały. 

5. Członek tut. Izby, niewykonujący zawodu, w tym emeryt i rencista, może uczestniczyć 

w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym Izby, o ile nie później 

niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych, złoży, do Komisji, wniosek o 
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umieszczenie we wskazanym rejonie wyborczym. Komisja umieszcza daną osobę 

w rejestrze wyborczym zgodnie z jej wnioskiem. 

6. Inne wnioski i reklamacje w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze 

wyborczym mogą być składane do Komisji przez zainteresowanych członków tut. Izby 

nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. W przypadku przesyłki 

listowej decyduje data stempla pocztowego. 

 

§ 5. 1.   Reklamacje i wnioski, o których mowa w § 5. 6. Rozpatrywane są przez Komisję 

w terminie 7 dni od daty ich wpłynięcia. 

2. O podjętych decyzjach w sprawie zgłoszonych reklamacjach i wnioskach powiadamia 

się osoby je składające niezwłocznie. 

3. Komisja nie rozpatruje reklamacji i wniosków nie podpisanych lub opatrzonych 

podpisem nieczytelnym.  

4. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

§ 6. 1. Zebranie wyborcze organizuje się w jednym dniu kalendarzowym w trakcie, którego 

wybiera się komisje mandatowo-skrutacyjną, zgłasza kandydatów i w głosowaniu tajnym 

wyłania delegatów.  

2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych, z określeniem ich terminu (w tym godziny 

rozpoczęcia) i miejsca obrad, dokonuje się, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem poprzezː 

a) przekazanie do rejonu wyborczego informacji, umieszczenie jej we wszystkich 

komórkach organizacyjnych rejonu wyborczego, 

b) umieszczenie informacji w biurze OIPiP w Białymstoku i na jej stronie internetowej. 

3. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych na 

nim pielęgniarek i położnych należących do danego rejonu wyborczego. 

 

§ 7. 1. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel Komisji i prowadzi je do momentu 

wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego, zaś po jego wyborze pełni funkcję 

doradcy. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego zebrania wyborczego 

zebranie to prowadzić może przedstawiciel Komisji o ile wyrażą na to zgodę członkowie 

zebrania. 

2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera Przewodniczącego zebrania, 

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. 

3. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 

przeprowadzanych przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego. 

 

§ 8. 1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się podczas zebrania wyborczego na 

ustny bądź pisemny wniosek biorącego udział w zebraniu wyborczym uprawnionego 

uczestnika, w tym także zgłoszony samodzielnie przez kandydata na delegata. 
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2. Zgłoszenie kandydata powinno zawieraćː 

a) imię i nazwisko zgłaszającego; 

b) imię i nazwisko oraz zawód kandydata; 

c) miejsce pracy kandydata. 

3. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu wyborczym i obowiązany jest 

wyrazić ustną zgodę na kandydowanie. 

4. Kandydat powinien przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, 

a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 

5. Liczba kandydatów na delegatów jest nieograniczona. 

6. Wzór karty zgłoszenia kandydata na delegata stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 9. 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 na podstawie odpowiedniej uchwały Rady OIPiP w Białymstoku nie ma 

wpływu na ważność wyborów.  

4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu 

podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 10. 1. Głosować można tylko osobiście poprzez wskazanie na karcie do głosowania 

kandydata/kandydatów, na którego/których głosujący oddaje swój głos. Wskazanie 

następuje poprzez postawienie krzyżyka na nazwisku kandydata, na którego głosujący 

oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania 

w kolejności alfabetycznej. 

2. Głos jest nieważny, jeśliː 

− liczba wskazań jest większa niż dopuszczalna, 

− karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej jakichkolwiek dopisków 

lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania określonym w ust. 1. 

 

§ 11. Komisja zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania 

zabezpieczając urnę wyborczą oraz zapewniając odpowiednie warunki podczas 

wypełniania kart do głosowania.  

 

§ 12. 1. Określa się następujące zasady pracy komisji mandatowo-skrutacyjnejː 

a) pracami komisji mandatowo-skrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący wyłoniony 

spośród wybranych członków tej komisji; 

b) przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

członkowie tej komisji w pierwszej kolejności liczą ilość oddanych głosów a następnie 

liczą i zabezpieczają głosy nieważne, o których mowa w § 10 ust. 2 niniejszego 

regulaminu; 
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c) członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej zabezpieczają karty do głosowania 

w zaklejonej kopercie, zaś jej Przewodniczący składa swój podpis na zaklejonym 

miejscu.    

 2. Określa się następujące zadania komisji mandatowo-skrutacyjnejː 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd; 

b) sporządzanie list kandydatów; 

c) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności 

alfabetycznej; 

d) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów; 

e) ustalanie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy 

wybranych delegatów na okręgowy zjazd; 

f) ogłoszenie wyników wyborów w okręgu wyborczym. 

 

§ 13. 1. Z prac komisji mandatowo-skrutacyjne sporządza się protokół według wzoru 

stanowiącego załącznik nr. 4 do niniejszego regulaminu, zaś jej Przewodniczący 

odczytuje protokół niezwłocznie po zakończeniu pracy tej komisji. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawieraćː 

a) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 

b) liczbę uprawnionych do głosowania; 

c) liczbę oddanych głosów; 

d) liczbę oddanych głosów ważnych; 

c) liczbę oddanych głosów nieważnych; 

d) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;  

e) liczbę wybranych delegatów; 

f) podpisy członków komisji. 

3. Karty do głosowania i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu zebrania 

wyborczego. 

4. Protokół zebrania wyborczego zawiera oprócz protokołu, o którym mowa w ust. 1 także 

zawiadomienie o zebraniu wyborczym, rejestr wyborców z potwierdzeniem 

uczestnictwa na zebraniu wyborczym własnoręcznym podpisem wyborcy oraz 

zabezpieczonymi w kopercie oddanymi głosami przekazuje się niezwłocznie do 

Komisji. Wzór protokołu z zebrania wyborczego stanowi załącznik nr. 5 niniejszego 

regulaminu. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania 

wyborczego w biurze OIPiP w Białymstoku w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

6. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów 

do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od daty zebrania wyborczego.  

 

§ 14. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza poprawność przeprowadzonych wyborów. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję samodzielnie lub na skutek skargi 

naruszenia poprawności przeprowadzenia wyborów, które mogły mieć wpływ na 

wynik wyborów, komisja ta unieważnia wybory w danym rejonie wyborczym 

i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.  

mailto:izba@oipip.bialystok.pl


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok, woj. podlaskie 

tel. 85 747 00 16, fax: 85 744 11 09, kom: 510 835 623 
email: izba@oipip.bialystok.pl   

NIP 542-20-84-766  Numer konta: 21 1020 1332 0000 1702 0026 1180 

3. Komisja rozpatruje, wniesione w terminie o którym mowa w § 13 ust. 6 niniejszego 

regulaminu, skargi na nieprawidłowość przebiegu wyborów. 

4. W przypadku oddalenia skargi przez Komisję, wnoszącemu przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

uchwały Komisji oddalającej skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie 

rozpoznania odwołania jest ostateczna. Terminy uważa się za zachowane, jeżeli skarga 

lub odwołanie wpłyną w tych terminach do biura okręgowej rady. 

5. Po upływie terminu do wniesienia skargi, a jeżeli skargi zostały wniesione po 

zakończeniu procedur odwoławczych, o których mowa w niniejszym regulaminie 

i ewentualnie po przeprowadzeniu ponownych zebrań wyborczych, Komisja, na 

podstawie otrzymanych protokołów, stwierdza ważność wyborów i sporządza listę 

delegatów na okręgowy zjazd , którą przekazuje okręgowej radzie.  

§ 15. 1. Protokół z zebrania wyborczego, o którym mowa w § 13 ust. 4 niniejszego 

regulaminu zabezpiecza się przed jego utratą. 

2. Protokół przechowywany jest w biurze OIPiP w Białymstoku przez okres jednej 

kadencji do chwili zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega 

komisyjnemu zniszczeniu. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy regulaminu wyborów do władz OIPiP w Białymstoku. 

§ 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków 

Wzór 

ZAWIADOMIENIE 

o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających delegatów  

na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  

na VIII kadencję  

 

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Białymstoku 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 delegata. 

5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo- 

Skrutacyjnej. 

6. Zakończenie zebrania. 

 

W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru 

wyborców rejonu wyborczego. 

Rejestr wyborców jest udostępniony do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w………………………, ul. …………………..  

  

…………………………………………… 

       Członek Okręgowej Komisji Wyborczej  

                  przy ORPiP w Białymstoku 

mailto:izba@oipip.bialystok.pl


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok, woj. podlaskie 

tel. 85 747 00 16, fax: 85 744 11 09, kom: 510 835 623 
email: izba@oipip.bialystok.pl   

NIP 542-20-84-766  Numer konta: 21 1020 1332 0000 1702 0026 1180 

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków 

                          

Wzór 

Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na VIII kadencję 

 

w Rejonie Wyborczym Nr …….. 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata:  

 

……………………………………………………… 

 

Zawód: …………………………………………. 

Miejsce pracy: 

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

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

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata: 

 

…………………………………………………… 

 

Podpis osoby zgłaszającej   

                                                                                                                       

…………………………………… 

mailto:izba@oipip.bialystok.pl


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok, woj. podlaskie 

tel. 85 747 00 16, fax: 85 744 11 09, kom: 510 835 623 
email: izba@oipip.bialystok.pl   

NIP 542-20-84-766  Numer konta: 21 1020 1332 0000 1702 0026 1180 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków 

Wzór 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na Delegata na Okręgowy Zjazd OIPiP w Białymstoku na VIII 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. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków 

 

Wzór 

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. . ................................................   ............   ...............   ....................................................  
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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. 
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V. Delegatami VIII kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd OIPiP w Białymstoku 

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

mailto:izba@oipip.bialystok.pl


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok, woj. podlaskie 

tel. 85 747 00 16, fax: 85 744 11 09, kom: 510 835 623 
email: izba@oipip.bialystok.pl   

NIP 542-20-84-766  Numer konta: 21 1020 1332 0000 1702 0026 1180 

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków 

Wzór 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO 

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów 

delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku na VIII 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 OlPiP w ……………. na ……..… kadencję. 

2. Z uwagi na brak wymaganej liczby członków zebrania wyborczego t.j. 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: 

……………………………………………………………………………………………… 
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4. Przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania wyborczego. Zgłoszono następujące 

osoby: 

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

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

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

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 OIPiP 

w Białymstoku VIII kadencji. 
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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 OlPiP w Białymstoku VIII kadencji 

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

1. ………………………………………………   

2. ………………………………………………   

3. ………………………………………………   

4. ………………………………………………   

5. ………………………………………………    

6. ………………………………………………    

7. ………………………………………………    

8. ………………………………………………    

VIII. 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. 

 

 

 

Podpisy 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

…………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący zebrania wyborczego 

 

……………………………………………………………  
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 114/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających delegatów 

na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

 

 

WYKAZ REJONÓW WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

DELEGATÓW NA ZJAZD OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W BIAŁYMSTOKU. 

 

 

1. Rejon 7 – SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego – 1 mandat (pielęgniarka/pielęgniarz) 

w wyborach uzupełniających 

2. Rejon 12- USK ul. Żurawia – 1 mandat (pielęgniarka/pielęgniarz) w wyborach 

uzupełniających 

3. Rejon 23 - SP ZOZ Bielsk Podlaski – 1 mandat (pielęgniarka/pielęgniarz) w wyborach 

uzupełniających 
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