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Uchwała nr 20/VIII/2021 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej   

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:  ustalenia miejsca oraz  terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji. 

 

Na podstawie § 17 ust.2 uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w 

sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów 

komisji wyborczych, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady 

Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 

lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób 

zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co 
następuje: 

                                                                      § 1 

Ustala się jako miejsce zgłaszania  kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej 

Izby Lekarskiej IX kadencji we wszystkich rejonach wyborczych: 
 

- siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod adresem 

Beskidzka Izba Lekarska 
ul. Krasińskiego 28 

43-300 Bielsko-Biała   

 

- lub korespondencyjnie na adres: 
Beskidzka Izba Lekarska 

ul. Krasińskiego 28 

43-300 Bielsko-Biała   
                                                                      § 2 

Ustala się  następujący termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji 
– w przypadku zgłoszenia kandydata w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej - od daty opublikowania 

niniejszej uchwały do dnia 13 sierpnia 2021r. w dni robocze w godzinach pracy Beskidzkiej Izby 

Lekarskiej, z tym zastrzeżeniem, iż w takim przypadku decyduje dzień i godzina złożenia zgłoszenia, 

-  w przypadku zgłoszenia kandydata drogą korespondencyjną – od daty opublikowania niniejszej 
uchwały do dnia 13 sierpnia 2021r., z tym zastrzeżeniem, iż w takim przypadku decyduje data nadania 

przesyłki.  

                                                                      § 3 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do opublikowania niniejszej 

uchwały w Biuletynie Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wraz 

z informacją o trybie i terminie zgłaszania  kandydatów na delegatów w rejonach  wyborczych. 
 

                                                                      § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  

 

1.Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej  

   lek. Radosław Piwowarczyk                                   ………………………………………….. 
 

2. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej  

    dr n. med. Andrzej Krawczyk                          …………..………………………………      
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3. Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej  

    lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka       ..………………………………………… 
 

Członkowie: 

 
4. lek. dent. Baścik Zuzanna   ………………………………………………… 

 

5. dr n.med.  Firczyk Piotr                    …………………………………………………. 

 

6. lek. Firlej-Dobrzańska Jolanta             .………………………………………………… 

 

7. lek. Gołda Marek   ………………………………………………… 

 

8. lek. Hadrian Artur                              …….…………………………………………… 

 

9. lek. dent. Hajzyk Danuta  ………………………………………………… 

 

10. lek. Hebda Władysław   ………………………………………………… 

 

11. lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta ………………………………………………… 

 

12. lek. Kołodziej Grzegorz  …………………………………………………. 

 

13. dr n. med. Komor Klaudiusz  …………………………………………………. 

 

14. lek. Kowala-Kozioł Małgorzata  …………………………………………………. 

 

15. lek. Krupnik Bogdan   …………………………………………………. 

 

16. lek. Mąsior Jarosław   ………………………………………………….. 

 

17. lek. dent. Nawrocki Marcin  …………………………………………………. 

 

18. lek. Pierzchała Krystyna  ………………………………………………….. 

 

19. lek.  Skop-Szklarczyk Róża   …………………………………………………… 

 

20. lek. dent. Trafiał Marek   …………………………………………………… 

 

21. lek. Wychowaniec Michał  …………………………………………………… 

 

22. lek. Zamarska-Szczypka Dorota             …………………………………………………… 


