
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej o trybie i 

terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w rejonach 

wyborczych. 

 

 

Szanowne  Koleżanki i Szanowni Koledzy. 

 

   Na kolejnych stronach Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza ostateczne listy członków 

rejonów wyborczych Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji oraz liczbę mandatów dla 

delegatów, którzy powinni być wybrani w poszczególnych rejonach. Przypominamy, że w 

poprzednim numerze Biuletynu oraz na stronach internetowych BIP-u zamieściliśmy listy w 

wersji wstępnej. Następnie każdy lekarz mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia list 

wystąpić z wnioskiem o zmianę rejonu wyborczego. Zamieszczone poniżej ostateczne listy 

zostały przyjęte uchwałą Nr  10/VII/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby 

Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2017r. Informujemy, że listy te nie ulegają zmianie w okresie 

kadencji, z wyjątkiem skreślenia lekarza z tej listy z powodu utraty czynnego prawa 

wyborczego lub skreślenia go z listy członków okręgowej izby lekarskiej na skutek śmierci, 

zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub jego utraty. Ostateczne listy członków 

rejonów wyborczych dostępne są również na stronach internetowych Beskidzkiej Izby 

Lekarskiej. 

 

   Następnym etapem wyborów będzie zgłaszanie  kandydatów na delegatów  na Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji. Zgodnie z regulaminem wyborów 

zgłoszenie powinno być pisemne oraz odbywać się winno z wykorzystaniem karty zgłoszenia 

kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy, która w formie gotowej do wycięcia i 

wypełnienia zamieszczona została poniżej, i która będzie dostępna również na stronach 

internetowych Izby oraz w jej siedzibie. 

 

   Kandydata na delegata może zgłosić  każdy członek rejonu wyborczego. Liczba 

kandydatów jest nieograniczona. Kandydat może również sam zgłosić własną kandydaturę. 

Kartę zgłoszenia kandydata należy wypełnić czytelnie i w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 15 maja 2017 roku dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną (najlepiej listem 

poleconym) do siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ulicy Krasińskiego 28 w Bielsku-

Białej (kod pocztowy 43-300). Osobiste dostarczenie karty zgłoszenia kandydata jest możliwe 

codziennie w dni robocze w godzinach pracy Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Karty zgłoszenia 

kandydata będą odbierane za potwierdzeniem odbioru przez upoważnionych  pracowników 

Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej. W przypadku  wyboru drogi korespondencyjnej o 

zachowaniu terminu zgłoszenia kandydata decyduje data nadania przesyłki, a w przypadku 

osobistego dostarczenia zgłoszenia - dzień i godzina złożenia zgłoszenia. Uwaga! Osobiście 

zgłoszenia można składać w dni robocze, tylko w godzinach pracy Biura Izby (informacje 

dostępne na stronach internetowych BIL oraz pod numerem telefonu 33 815 03 12). 

   Prosimy, aby zwrócić uwagę, że karta zgłoszenia kandydata zawiera, oprócz podpisu i 

pieczątki zgłaszającego, również podpisaną zgodę na kandydowanie i oświadczenie 

kandydata o niekaralności. Zgodnie z regulaminem wyborów pisemne zgłoszenie kandydata 

na delegata na okręgowy zjazd lekarzy winno zawierać:  

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) oznaczenie rejonu wyborczego, 

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego , numer prawa wykonywania zawodu; 



5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o 

niekaralności.  

   Pisemne zgłoszenie kandydata, które nie będzie zawierać powyższych danych, zostanie 

odrzucone ze względów formalnych, nawet gdyby zostało wniesione w terminie.  

   Na podstawie uchwały Nr 149/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby 

Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia liczby mandatów na Okręgowy Zjazd 

Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji, określono ilość mandatów dla delegatów 

na Okręgowy Zjazd Lekarzy w łącznej liczbie 144.  Liczba mandatów w poszczególnych 

rejonach została określona w oparciu o wcześniejszą uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej 

ustalającą liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego kandydata, 

tj. że na każdych 25 członków rejonu wyborczego przysługuje jeden mandat, a jeżeli liczba 

członków rejonu jest większa od wielokrotności liczby 25 o co najmniej 13 osób to w danym 

rejonie przysługuje dodatkowy mandat. 

   Uwaga! Według aktualnie obowiązujących przepisów zgłoszenie kandydata na delegata 

może odbywać się tylko w opisany powyżej sposób – nie będzie można zgłaszać kandydatów 

na zebraniach wyborczych. Dlatego apelujemy do Koleżanek i Kolegów, aby nie zwlekali ze 

zgłoszeniem kandydata w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017r. Apelujemy 

również o aktywny udział w wyborach. To od nas samych zależy kształt przyszłego 

samorządu lekarskiego. 

 

                                                                    Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 

                                                                               Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

                                                                              dr n. med. Andrzej Krawczyk  

  

 

                                                                                           

 


