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Szanowni Państwo,
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze, Położni!

 Dobiega końca VII kadencja działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Powołana uchwałą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. Okręgowa Komisja Wyborcza nakreśliła kalendarz 
wyborczy i podjęła się realizacji zadań związanych z wyborami.

Niniejszy Biuletyn Informacyjny to niejako informator wyborczy, który w całości poświęcony jest sprawom związanym 
ze zbliżającymi się wyborami. Zamieszczamy w nim Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej, wykaz rejonów 
wyborczych, miejsca i terminy zebrań wyborczych, liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w terminie od 9 stycznia 2020 r. do  
16 stycznia 2020 r. w 11 rejonach wyborczych na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Gorzowie Wlkp. odbędą się wybory Delegatów na VIII kadencję.

 Przypominamy o sprawdzeniu swojej przynależności do rejonu wyborczego. Rejestr wyborców dostępny jest 
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp. osobiście  
z dowodem tożsamości lub Prawem Wykonywania Zawodu w dniach od 14 listopada 2019 r. do dnia 8 stycznia 2020 r.  
w godzinach: poniedziałek – środa, piątek od 700 do 1500, czwartek od 700 do 1700.

 XXXVI Okręgowy Sprawozdawczo – Wybroczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, podczas którego zostaną wybrane 
Przewodniczące oraz członkowie organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. odbędzie się 
w dniu 20 marca 2020 r. od godziny 900 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta  
w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 107. 

 Apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów o uczestnictwo w wyborach w swoich rejonach wyborczych.  
To Waszego zaangażowania, pomocy, pomysłów i rozwiązań najbardziej potrzebujemy. Każdy z Was może mieć wpływ 
na decyzje podejmowane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Głosujmy i wybierajmy najlepszych  
z najlepszych, którzy godnie będą nas reprezentować.

Niech udział w wyborach stanie się nie tylko prawem, ale również obowiązkiem.

Decyzje w waszych rękach.

Marta Powchowicz   

Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych w Gorzowie Wlkp.   
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Uchwała Nr 360/VII/2019  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 5 czerwca 2019 r.  
w sprawie określenia kalendarza wyborczego

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  
(tj. Dz. U. 2018 poz. 916) oraz Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków  
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji  
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków,  
uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy wyborów delegatów  
na  VIII  Krajowy  Zjazd  Pielęgniarek  i  Położnych: 

1) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia 16 września 2019 r. okręgowym radom  
pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i rejestru 
położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 1 września 2019 r.  

2) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31 marca 2020 r. przeprowadzą okręgowe  
zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

3) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. przekażą dane delegatów 
na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP

   Joanna Walewander        Zofia Małas 

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
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Załącznik do uchwały nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Karta delegata

z ..............................................................................
(pełna nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych)

na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych*

Nazwisko:

Imiona:

Nr prawa wykonywania zawodu:

Poniższe wypełnić w celu otrzymania wniosku o oddelegowanie z zakładu pracy:

Nazwa zakładu pracy:

Adres e-mail zakładu pracy:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych  
oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu otrzymania wniosku o oddelegowanie z zakładu pracy.

* PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

UWAGA! Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu zostaną przesłane na adres korespondencyjny podany  
w wniosku o stwierdzenie PWZ lub w arkuszu aktualizacyjnym danych osobowych w okręgowym rejestrze.

W przypadku zmiany danych osobowych w szczególności imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego lub 
zakładu pracy do którego ma być wysłane oddelegowanie z pracy, do karty delegata należy dołączyć arkusz 
aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze.

                 .....................................................................                                                               .......................................................
                                                             miejscowość, data                                                                                                                                       Podpis delegata 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ I NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Współadministratorzy danych
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1. ........................................... Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (adres izby, NIP, REGON, tel., e-mail) ("OIPiP").
2. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa,  
NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61("NIPiP").
2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP oraz NIPiP w celu:
I. wysłania wniosków o oddelegowanie z zakładu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
II. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP oraz NIPIP polegającego  
na wykonywaniu zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPIP, w szczególności organizacji Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
3. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez OIPIP oraz NIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach  
i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo 
do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej OIPIP  
oraz NIPiP w zakładce "RODO".
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Uchwała Nr 359/VII/2019
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 916.) 
oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych, uchwala się co następuje:
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniach  
19-20 maja 2020 r. w Warszawie.
§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, że dokonuje się wyboru 1 delegata na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych na 900 członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP

   Joanna Walewander        Zofia Małas   

Uchwała nr 401/VII/2019
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych
OIPiP w Gorzowie Wlkp.

z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminie jej działania.

Na podstawnie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 916) oraz § 8 ust. 2 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 tryb odwołania ich członków uchwala się,  
co następuje:
§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Okręgową Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. Marta Powchowicz, 14. Elżbieta Sabik,
2. Elżbieta Majdańska, 15. Iwona Szczerbo,
3. Bogusława Czubiniak,  16. Anna Herodowicz, 
4. Dunal Beata, 17. Izabela Niekrasz,
5. Dorota Górecka, 18. Renata Rogowska,
6. Gabriela Ceranowicz, 19. Mariola Sekuła,
7. Halina Kąkolewska, 20. Helena Rudaniecka,
8. Anna Duczapska, 21. Anna Pabiniak – Sroka,
9. Elżbieta Maciantowicz, 22. Katarzyna Barna,
10. Grażyna Dziak, 23. Justyna Podgórna - Kuchowicz,
11. Alicja Świątek, 24. Małgorzata Gronowska,
12. Alina Hoffmann, 25. Elżbieta Jarmolińska,
13. Izabela Marciak, 26. Łukasz Bajorek.

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
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§ 2. Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do poniższej uchwały.
§ 3. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych cykliczne ustne 
sprawozdania z pracy a po zakończeniu wyborów w rejonach wyborczych przedstawia pisemne sprawozdanie z całości 
podejmowanej działalności.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Sekretarz ORPiP                   Przewodnicząca ORPiP
   
   Elżbieta Majdańska      Marta Powchowicz

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej

§ 1.
1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych.
2. Członków Okręgowej Komisji Wyborczej zawiadamia się o miejscu i terminie posiedzenia.
3. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru: Przewodniczącego 

Okręgowej Komisji Wyborczej, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2.
1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni 

wiceprzewodniczący.
2. Decyzję o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje jej Przewodniczący,  

a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
3. Członków Okręgowej Komisji Wyborczej zawiadamia się o miejscu i terminie posiedzenia.
4. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia Pani Agnieszka Dudko – pracownik biura OIPiP  

a w przypadku jej nieobecności zastępstwo pełni Pani Monika Oziewicz – pracownik biura OIPiP oraz Pan Bartosz 
Kaczmarek – informatyk biura OIPiP.

§ 3.
1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek głosów 

przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 4.
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wyborców oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego, 

który obejmuje osoby wpisane do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego w Izbie na dzień  
1 września 2019 r., którym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

2. Okręgowa rada umożliwia swojemu członkowi weryfikację przynależności do okręgu wyborczego oraz 
przysługiwania mu biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 jest jawny i wgląd do niego umożliwiony jest wyłącznie osobiście  
z dowodem tożsamości lub Prawem Wykonywania Zawodu w biurze OIPiP.

4. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy członków OIPiP, a nie brały 
udziału w wyborach, dostają zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą ORPiP poświadczające ten fakt.

5. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków OIPiP, o ile przedstawią 
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 wydane przez Izbę, do której poprzednio dana osoba przynależała.

6. Członek samorządu niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach we 
wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej izby, której jest członkiem.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 

Załącznik do uchwały Nr 401/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.09.2019 r.
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na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa Komisja Wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze 
wyborczym.

8. 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 zebrań 
wyborów.

9. O sposobie załatwienia wniosków powiadamia się na piśmie wnioskodawcę.
10. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego.

§ 5.
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt podziału obszaru OIPiP na rejony wyborcze, który przedstawia 

do zatwierdzenia Okręgowej Radzie.
2. Rejony wyborcze obejmują: podmioty lecznicze, inne formy organizacyjno-prawne, w których pielęgniarki  

i położne wykonują zawód i osoby wpisane do rejestru, a niewykonujące aktualnie zawodu, osoby 
zamieszkujące w danym rejonie wyborczym (obszar danego rejonu wyborczego). Dane dotyczące adresu 
zamieszkania pozyskuje się z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wyborców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. 
2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:

a) nazwisko i imię,
b) numer prawa wykonywania zawodu.
c) zawód (przy decyzji ORPiP o zachowaniu proporcjonalności, przy czym należy zaznaczyć, iż zawód zakodowany 

jest w numerze prawa wykonywania zawodu symbolami P lub A),
3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 dostępny jest w biurze OIPiP na 30 dni przed terminem zebrania 

wyborczego.

§ 7.
1. W przypadku stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą samodzielnie lub na skutek rozpatrywania skargi 

naruszenia postanowień niniejszego Rozdziału, 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 w terminie 2 tygodni od daty zebrania wyborczego.

3. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje skarg anonimowych: pisemnych, telefonicznych oraz osób 
zgłaszających skargę, których danych nie da się zidentyfikować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

4. W przypadku oddalenia skargi przez okręgową komisję wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie  
do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały okręgowej komisji wyborczej oddalającej 
skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna.

5. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 są zachowane, jeżeli skarga lub odwołanie wpłyną w tych terminach do biura 
okręgowej rady.  

6. 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. 

§ 8.
Powiadomienie o terminie i miejscu zebrania wyborczego umieszcza się na stornie internetowej OIPiP, Biuletynie 
Informacyjnym OIPiP oraz na portalu świadczeniodawcy.

§ 9.
Zebranie wyborcze obejmuje organizację zebrania wyborczego w jednym dniu, w trakcie, którego wybiera się 
Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, zgłasza się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.

§ 10.
1. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazane jest: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad a także 

planowany porządek zebrania.
2. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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3. Zawiadomienie o terminie zebrania wyborczego powinno być udostępnione do wiadomości pielęgniarkom  
i położnym należącym do danego rejonu wyborczego 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 11.
1. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi go do momentu wyboru 

Przewodniczącego zebrania wyborczego, po czym pełni funkcję doradcy.
2. Za zgodą członków zebrania wyborczego zebranie może poprowadzić przedstawiciel Okręgowej Komisji 

Wyborczej.
3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru osób do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ich funkcje  

na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele Okręgowej Komisji Wyborczej.
4. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej  

2 członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania wyborczego.
5. Jeżeli brak jest wymaganej liczby członków zebrania wyborczego t.j. co najmniej 4 osób, dalsze czynności wyborcze 

zgodnie z Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej są niemożliwe do przeprowadzenia. 
6. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych na nim pielęgniarek i położnych 

należących do tego rejonu wyborczego.

§ 12.
1. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.

§ 13.
1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się na ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od członka 

samorządu uczestniczącego w zebraniu wyborczym. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik Nr 2  
do niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu wyborczym i oświadczyć, iż wyraża zgodę na kandydowanie. 
Oświadczenie jest składane ustnie. Kandydat powinien przedstawić krótki przebieg pracy zawodowej i społecznej 
oraz program, wizję swojej pracy w samorządzie.

3. Uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
4. Nie można łączyć kandydowania z udziałem w pracach Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
6. Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym zapytaniu przez Przewodniczącego zebrania brak jest 

kolejnych zgłoszeń.

§ 14.
1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje Komisja Mandatowo – Skrutacyjna.
2. 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 sporządzanie listy wybranych delegatów 

na okręgowy zjazd;
6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym,
7) sporządzenie protokołu z prac komisji.

§ 15.
1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:

a) pieczęć OIPIP, oznaczenie rejonu wyborczego,
b) alfabetyczną listę kandydatów wraz z miejscem pracy,
c) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,
d) pouczenie o sposobie głosowania.

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 

§ 16.
1. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, równą liczbie osób 

zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.
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2. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze 
wyborców rejonu wyborczego. W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się drugiej karty do głosowania.

§ 17.
1. Głosować można tylko osobiście.
2. Głosuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) głosujący 

oddaje swój głos.
3. Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój 

głos.
4. Karta do głosowania zawiera informację o dopuszczalnej liczbie wskazań.
5. Głos jest nieważny, jeśli:

- liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania,
- karta do głosowania została przedarta,
- na karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania.

6. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba ustalona na podstawie 
uchwały ORPiP nie ma wpływu na ważność wyborów.

7. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego.
8. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania.

§ 18.
Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania zabezpieczając urnę 
i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart do głosowania.

§ 19.
1. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:

1)  Pracą Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący wyłoniony z pośród wybranych członków 
Komisji, przestrzegając zasad określonych w Uchwale nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. oraz przepisach niniejszego Regulaminu,  

2)  Karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i sprawdza, czy 
ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu. W przypadku braku kart  
do głosowania należy powtórzyć cały cykl głosowania.

3)  Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów należy w pierwszej 
kolejności 

- policzyć ilość oddanych głosów,
- policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne, o których mowa w § 17 ust. 5.

4)  Prace związane z realizacją pkt. 2 i 3 wykonywane są przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną  
w pełnym składzie.

5)  Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez rozdzielenie zadań,  
ale wyniki powinny być wyrywkowo weryfikowane przez Przewodniczącego.

6)  Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, którą podpisują osoby biorące udział 
w liczeniu, zabezpiecza się np. w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejonym podpis składa przewodniczący 
Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

§ 20.
1.  Z prac Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku Nr 4  

do niniejszego Regulaminu.
2.  Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej niezwłocznie po zakończeniu pracy Komisji odczytuje 

protokół. 
3.  Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokółu z zebrania wyborczego. 

§ 21.
1.  Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:

1)  powiadomienie o zebraniu wyborczym,
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2)  protokół z przebiegu zebrania wyborczego według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do niniejszego 
regulaminu,

3)  listy obecności,
4)  listy zgłoszonych kandydatów na delegatów,
5)  protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
6)  zabezpieczone głosy.

2.  Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 dostarczana jest bez zbędnej zwłoki Okręgowej 
Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów.

3.  W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie 
wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

4.  Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania 
wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.

5.  Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia pisemnej skargi na przebieg wyborów do Okręgowej 
Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni o daty zebrania wyborczego.

6.  Skargi, o których mowa w ust 5 rozpatrywane na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej.
7.  W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory 

w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.
8.  W przypadku odrzucenia skargi przez Okręgową Komisję wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie do 

Okręgowej Rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej skargę. Uchwała Okręgowej Rady 
w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna.

§ 22.
1.  Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 21 należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek wystąpienia 

zdarzeń losowych. 
2.  Dokumentacja przechowywana jest w komórce organizacyjnej przez 2 lata, licząc od 1 stycznia roku następnego  

od załatwienia sprawy. Po tym okresie komórka organizacyjna przekazuje dokumentację do składnicy akt.

§ 23.
1.  Wybór Pełnomocnego Przedstawiciela OIPiP obejmuje następujące działania:

a.  wybór dwóch osób do liczenia oddanych jawnie głosów,
b.  zgłaszanie kandydatów,
c.  głosowanie jawne,
d.  ogłoszenie wyniku wyboru Pełnomocnego Przedstawiciela OIPiP.

2.  Sprawozdanie z przebiegu wyboru Pełnomocnego Przedstawiciela OIPiP podaje się w protokole z zebrania Rejonu 
Wyborczego w pkt. IX.

§ 24.
W przepisach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma uchwała 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.
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Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 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 Pełnomocnego Przedstawiciela OIPiP w Gorzowie Wlkp.
7. 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 Gorzowie Wlkp.,  
ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp.

       ……………………………………………
       Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 
                  przy ORPiP w Gorzowie Wlkp.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

ZAWIADOMIENIE  
o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów  

na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Gorzowie Wlkp. na VIII kadencję 

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

Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

na VIII kadencję 
w Rejonie Wyborczym Nr ……..

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata: 

………………………………………………………

Zawód:   ………………………………………….
Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata:

……………………………………………………
                                                                                                                                                                                                      Podpis osoby zgłaszającej  

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

KARTA DO GŁOSOWANIA
na Delegata na Okręgowy Zjazd OIPiP w Gorzowie Wlkp. na VIII kadencję

w Rejonie Wyborczym nr…………..

Lp. Imię i nazwisko  
/w kolejności alfabetycznej/

Zawód
Miejsce pracy

Postaw X przy 
kandydacie, którego 

wybieraszP* 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

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:
a) pielęgniarki …………...…………….
b) położne ……………...……………...

(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:
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        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/a: ……………………….. uzyskawszy …………………… głosów.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zabezpieczyła karty do głosowania w zaklejonej kopercie.

V.  Delegatami VIII kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd OIPiP w Gorzowie Wlkp. 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
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Załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów  
delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Gorzowie Wlkp. na VIII kadencję

Rejon Wyborczy nr ……………………………………

Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze)   ……….

Liczba mandatów:

a) pielęgniarki ………

b) położne   ………….

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 Gorzowie Wlkp. na VIII 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:

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

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) ………………………………………………………………………………………..
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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 OlPiP w Gorzowie Wlkp.  
VIII 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 OlPiP w Gorzowie Wlkp. VIII kadencji z rejonu wyborczego nr …………  
zostały następujące osoby:

1 ………………………………………………    6 ………………………………………………
2 ………………………………………………    7 ………………………………………………
3 ………………………………………………    8 ………………………………………………
4 ………………………………………………    9  ………………………………………………
5 ………………………………………………  10  ………………………………………………

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.

IX. Wybór Pełnomocnego Przedstawiciela OIPiP.

1. Przystąpiono do wyboru osób, których zadaniem będzie licznie głosów oddanych w głosowaniu jawnym  
na kandydatów na Pełnomocnych Przedstawicieli OIPiP.

2. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Pełnomocnych Przedstawicieli OIPiP.

Zgłoszono następujące osoby:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………..

3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

        Imię i nazwisko      Liczba głosów
1 ………………………………………             …………………………………………
2 ………………………………………             …………………………………………
3 ………………………………………             …………………………………………

4. Pełnomocnym Przedstawicielem OIPiP w rejonie wyborczym nr ………. wybrana została 

……………………………………………

Podpisy

              Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

……………………………………………………… 

               Przewodniczący zebrania wyborczego

………………………………………………………
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Uchwała nr 405/VII/2019
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

OIPiP w Gorzowie Wlkp.
z dnia 24.10.2019 r. 

w sprawie: zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
                   ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów w poszczególnych 

        rejonach wyborczych.

Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 916) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1, § 8 ust. 1, 2 i 3, 4 § 9 i § 10 ust. 1 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 odwoływania ich członków uchwala się, co następuje:

§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zarządza wybory delegatów VIII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych.

§ 2.
1. Rejestr wyborców oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego obejmuje osoby wpisane do rejestru pielęgniarek  

i położnych prowadzonego w Izbie na dzień 1 września 2019 r., którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
Rejestr wyborców zawiera następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) zawód (zawód zakodowany jest w numerze prawa wykonywania zawodu symbolami P lub A),
c) numer prawa wykonywania zawodu.

2. Do rejestru wyborców można dopisać pielęgniarkę/położną na jej wniosek, która została skreślona z listy członków 
innej okręgowej izby po 1 września 2019 r., o ile przedstawi zaświadczenie, że nie brała udziału w wyborach 
delegatów w poprzedniej izbie.

3. Rejestr wyborców wraz z aneksami wpisów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz rejonów wyborczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym.
2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do rejonu wyborczego przez liczbę 

określoną w ust. 1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, przyznaje się dodatkowy mandat.
3. Wykaz ilości delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku, gdy na podstawie § 2 ust. 3 do rejestru wyborców w rejonie wyborczym zostanie dopisana 

dodatkowa osoba, a wpłynie to na ilość mandatów, Okręgowa Rada zmienia treść załącznika nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORPiP       Przewodnicząca ORPiP
   
 Elżbieta Majdańska      Marta Powchowicz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 405/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.10.2019 r.

Rejon wyborczy nr 1 - 2 pełnomocników

• SZPITAL MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
• Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,
• Dom Pomocy Społecznej w Pszczewie,
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcielu,
• Wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Międzyrzecz (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe 

pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie gminy Pszczew, Trzciel (Podmioty Lecznicze, praktyki 

zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Międzyrzeczu,
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych, lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Pszczew, Trzciel i Międzyrzecz.

Rejon wyborczy nr 2 - 1 pełnomocnik

• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Słubice (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe pielęgniarek  
i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),

• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie gminy Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin (Podmioty Lecznicze, praktyki 
zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),

• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice.

Rejon wyborczy nr 3 - 2 pełnomocników

• SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sulęcinie,
• Dom Pomocy Społecznej w Tursku,
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Sulęcin (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe pielęgniarek  

i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie gminy Krzeszyce, Lubniewice, (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe 

pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sulęcinie,
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie oprócz zamieszkałych na terenie 

miasta Torzym,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Krzeszyce, Lubniewice i Sulęcin.

Rejon wyborczy nr 4 - 2 pełnomocników

• „POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Drezdenku,
• Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie,
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Drezdenko, Strzelec Krajeńskich oraz gminy Stare Kurowo, 

Dobiegniew, Zwierzyn (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Drezdenku,
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drezdenku oraz Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Strzelcach Krajeńskich,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Dobiegniew, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskich, Zwierzyn i Drezdenko.

Rejon wyborczy nr 5 - 2 pełnomocników

• NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   
• Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie,
• Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim,

WYKAZ REJONÓW WYBORCZYCH
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• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Kostrzyn oraz gminy Górzyca, Witnica, Słońsk (Podmioty Lecznicze, 
praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),

• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kostrzynie oraz Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Witnicy,

• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie miasta 
Kostrzyn oraz gminy Górzyca, Słońsk i Witnica.

Rejon wyborczy nr 6 - 1 pełnomocnik

• Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Walczaka 42 
– pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni na umowę o pracę i na umowę zlecenie z wyłączeniem indywidualnych praktyk 
zawodowych.

Rejon wyborczy nr 7 - 1 pełnomocnik

• Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1 – 
pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni zatrudnieni na umowę o pracę i na umowę zlecenie z wyłączeniem indywidualnych 
praktyk zawodowych.

Rejon wyborczy nr 8 - 1 pełnomocnik

• Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – Obrzycach. 

Rejon wyborczy nr 9 - 2 pełnomocników

• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA IM. RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O., 
• Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie,
• Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 58,
• Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, 
• Dom Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie 60,
• Wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie gminy Bledzew, Przytoczna (Podmioty Lecznicze, praktyki 

zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skwierzynie,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Bledzew, Przytoczna i Skwierzyna.

Rejon wyborczy nr 10 -1 pełnomocnik

• Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i gminy Torzym (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe 

pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie a zamieszkałe na terenie miasta 

Torzym,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie miasta  

i gminy Torzym.

Rejon wyborczy nr 11 - 4 pełnomocników

• Dom Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna10,
• Dom Pomocy Społecznej „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp. ul Walczaka 27,
• Dom Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. ul Walczaka 42,
• Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.,
• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. w tym pielęgniarki pracujące w zakładach pracy i zakładach pracy 

chronionej,
• Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.,
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta Gorzów Wlkp. (Podmioty Lecznicze, praktyki zawodowe 

pielęgniarek i położnych, inne zakłady pracy),
• Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, (Podmioty 

Lecznicze, praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych, żłobki, inne zakłady pracy),
• Lubuski Urząd Wojewódzki,
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,
• Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,
• Pielęgniarki i położne bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.,
• Pielęgniarki i położne emerytki, rencistki, na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych zamieszkałe na terenie gminy 

Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, oraz miasta Gorzowa Wlkp.
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN

1 NRPiP określa kalendarz wyborczy 5 czerwca 2019 r.

2

ORPiP ustala Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej oraz:
- wzór zawiadomienia,
- wzór karty do głosowania,
- wzór protokołu zebrania wyborczego.

zawiadomienie 14 dni  
przed terminem ORPiP 

26 września 2019 r.

3

Przeowdnicząca ORPiP zwołuje posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej.
Komisja przygotowuje:
- rejony wyborcze,
- rejestry wyborców,
-terminy i miejsca zebrań.

termin pierwszego posiedzenia OKW 
24 października 2019 r.

4

ORPiP zatwierdza przedstawione przez Okręgową Komisję Wyborczą:
- projekty rejonów wyborczych,
- terminy i miejsca zebrań,
- ustala liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd z poszczególnych rejonów.

posiedzenie ORPiP 
24 października 2019 r. 
zawiadomienie 14 dni  
przed terminem ORPiP

5 NRPiP przesyła do ORPiP liczbę pielegniarek i położnych posiadających 
czynne prawo wyborcze.

Do 16 września 2019 r. 
na dzień 1 września 2019 r.

6 NRPiP ustala liczbę delegatów na Krajowy Zjazd z poszczególych 
Okręgowych Izb. 5 czerwca 2019 r.

7 Rejestr wyborców dostępny do sprawdzenia osobiście z dowodem 
tożsamości lub Prawem Wykonywania Zawodu w biurze OIPiP.

30 dni przed terminem wyborów 
od 14 listopada 2019 r.  

do 8 stycznia 2020 r.

8 Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje reklamacje związane z rejestrem 
wyborców.

14 dni przed terminem wyborów  
(do 27 grudnia 2019 r.)

KALENDARZ WYBORCZY

Wykaz ilości delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych

Rejony wyborcze

Liczba 
zarejestrowanych 

wyborców
w rejonie wyborczym 

pielęgniarek

Ilość delegatów
w rejonie 

wyborczym 
pielęgniarek

Liczba 
zarejestrowanych 

wyborców
w rejonie 

wyborczym
położnych

Ilość delegatów 
w rejonie 

wyborczym
położnych

Liczba 
zarejestrowanych 

wyborców
w rejonie 

wyborczym 
pielęgniarek, 

położnych

Ilość delegatów 
w rejonie 

wyborczym 
pielęgniarek, 

położnych

Liczba  
Pełnomocnych 
przedstawicieli 

OIPiP

Rejon Wyborczy Nr 1 319 8 25 1 344 9 2

Rejon Wyborczy Nr 2 176 4 34 1 210 5 1

Rejon Wyborczy Nr 3 178 4 39 1 217 5 2

Rejon Wyborczy Nr 4 271 7 30 1 301 8 2

Rejon Wyborczy Nr 5 188 5 51 1 239 6 2

Rejon Wyborczy Nr 6 163 4 1 0 164 4 1

Rejon Wyborczy Nr 7 365 9 78 2 443 11 1

Rejon Wyborczy Nr 8 125 3 0 0 125 3 1

Rejon Wyborczy Nr 9 114 3 19 0 133 3 2

Rejon Wyborczy Nr 10 83 2 1 0 84 2 1

Rejon Wyborczy Nr 11 825 21 117 3 942 24 4

Razem 2807 70 395 10 3202 80 19

W rejestrach 3202: 2807 pielęgniarki, 395 położnych (w tym 22 osoby z podwójnym prawem wykonywania zawodu).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 405/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.10.2019 r.
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MIEJSCA I TERMINY ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Rejon wyborczy adres data i godzina  
zebrania miejsce zebrania wyborczego

Rejon wyborczy nr 1  
Międzyrzecz

ul. Konstytucji 3 Maja 35 
66-300 Międzyrzecz

9.01.2020 r. 
godzina 1200

SZPITAL MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejon wyborczy nr 2  
Słubice

ul. Nadodrzańska 6 
69-100 Słubice

14.01.2020 r. 
godzina 1200

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA 

ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejon wyborczy nr 3 
Sulęcin

ul Witosa 7 
69-200 Sulęcin

16.01.2020 r. 
godzina 1000

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ w Sulęcinie

Rejon wyborczy nr 4  
Drezdenko

ul Piłsudskiego 8 
66-530 Drezdenko

14.01.2020 r. 
godzina 1100

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

w Drezdenku

Rejon wyborczy nr 5 
Kostrzyn nad Odrą

ul. Narutowicza 6 
66-470 Kostrzyn  

nad Odrą

15.01.2020 r. 
godzina 1100

NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD 
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejon wyborczy nr 6 
Gorzów Wlkp. Walczaka

ul. Walczaka 42 
66-400 Gorzów Wlkp.

15.01.2020 r. 
godzina 1200

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Walczaka 42

Rejon wyborczy nr 7 
Gorzów Wlkp. Dekerta

ul. Dekerta 1 
66-400 Gorzów Wlkp.

16.01.2020 r. 
godzina 1200

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Dekerta1

Rejon wyborczy nr 8  
Międzyrzecz Obrzyce

ul. Poznańska 109 
66-300 Międzyrzecz

9.01.2020 r.  
godzina 1000

Samodzielny Publiczny Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Międzyrzeczu - Obrzycach

Rejon wyborczy nr 9 
Skwierzyna

ul. Szpitalna 5 
66-440 Skwierzyna

15.01.2020 r. 
godzina 1200

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. RADZIMIRA 

ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O

Rejon wyborczy nr 10 
Torzym

ul. Wojska Polskiego 52 
66-235 Torzym

15.01.2020 r. 
godzina 1200

Lubuski Szpital Specjalistyczny 
Pulmonologiczno - Kardiologiczny  

w Torzymiu Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejon wyborczy nr 11 
Gorzów Wlkp. Pozostali

ul. Obrońców Pokoju 
60/1-2 

66-400 Gorzów Wlkp.

16.01.2020 r. 
godzina 1400

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Gorzowie Wlkp.

9 Okręgowa Komisja Wyborcza rozpatruje reklamacje. 7 dni od daty wpłynięcia wniosków

10 Powiadomienie o terminie i miejscu zebrań wyborczych. 14 dni przed terminem wyborów 
wrzesień 2019 r.

11 Przeprowadzenie zebrań wyborczych w rejonach wyborczych. od 9 stycznia 2020 r. 
do 16 stycznia 2020 r.

12 Dostarczenie Okręgowej Komisji Wyborczej dokumentacji z zebrania 
wyborczego. niezwłocznie

13 Prawo wglądu do dokumentacji z zebrania wyborczego w biurze OIPiP. 2 tygodnie od daty ich otrzymania

14 Prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji 
Wyborczej. 2 tygodnie od daty ich zaistnienia

15 Prawo do odwołania w przypadku odrzucenia skragi przez Okręgową 
Komisję Wyborczą do ORPiP.

2 tygodnie od dnia doręczenia 
uchwały odrzucającej skargę

16 Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy. 20 marca 2020 r.

17 Lista delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. do 15 kwietnia 2020 r.

18 Krajowy Zjazd Pielegniarek i Położnych. 19-20 maja 2020 r.
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Rejon Wyborczy data zebrania Członkowie OKW obsługujący rejon 
wyborczy

Rejon Wyborczy nr 1 
Międzyrzecz

9.01.2020 r. 
godzina 1200

Bajorek Łukasz 
Herodowicz Anna 
Hoffmann Alina 

Jarmolińska Elżbieta

Rejon wyborczy nr 2 
Słubice

14.01.2020 r. 
godzina 1200

Ceranowicz Gabriela 
Górecka Dorota

Rejon wyborczy nr 3 
Sulęcin

16.01.2020 r. 
godzina 1000

Gronowska Małgorzata 
Herodowicz Anna 
Rogowska Renata 

Świątek Alicja

Rejon wyborczy nr 4 
Drezdenko

14.01.2020 r. 
godzina 1100

Pabiniak - Sroka Anna 
Podgórna - Kuchowicz Justyna 

Szczerbo Iwona

Rejon wyborczy nr 5 
Kostrzyn nad Odrą

15.01.2020 r. 
godzina 1100

Marciak Izabela 
Rudnaniecka Helena 

Sabik Elżbieta

Rejon wyborczy nr 6 
Gorzów Wlkp. Walczaka

15.01.2020 r. 
godzina 1200

Barna Katarzyna 
Maciantowicz Elżbieta

Rejon wyborczy nr 7 
Gorzów Wlkp. Dekerta

16.01.2020 r. 
godzina 1200

Barna Katarzyna 
Dziak Grażyna 

Maciantowicz Elżbieta

Rejon wyborczy nr 8 
Międzyrzecz Obrzyce

9.01.2020 r.  
godzina 1000

Bajorek Łukasz 
Hoffmann Alina 

Jarmolińska Elżbieta

Rejon wyborczy nr 9 
Skwierzyna

15.01.2020 r. 
godzina 1200

Czubiniak Bogusława 
Hoffmann Alina 

Pabiniak - Sroka Anna

Rejon wyborczy nr 10 
Torzym

15.01.2020 r. 
godzina 1200

Rogowska Renata 
Sekuła Mariola

Rejon wyborczy nr 11 
Gorzów Wlkp. Pozostali

16.01.2020 r. 
godzina 1400

Duczapska Anna 
Dunal Beata 

Kąkolewska Halina 
Majdańska Elżbieta 

Niekrasz Izabela  
Powchowicz Marta

Zakończenie 16.01.2020 r.

TERMINY ZEBRAŃ WYBORCZYCH
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Nakład: 780 sztuk


