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Wybory do samorządu pielęgniarek i położnych 

 

Zgodnie z zapisami w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych każda pielęgniarka i położna może 

być wybierana do zasiadania w organach okręgowej izby opisanych powyżej. 

Kadencja organów trwa 4 lata i obecna skończy się w 2020 roku. W pierwszym etapie w rejonach 

wyborczych wybierani są delegaci na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych. Na pierwszym zjeździe 

nowej kadencji planowanym na 19 marca 2020 roku spośród tych delegatów wybierani są członkowie 

organów kolegialnych, czyli: 

• Przewodniczący i Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy 

• Przewodniczący i członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

• Przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

• delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Komisję Wyborczą odpowiedzialną za przeprowadzenie 

wyborów i określiła jej regulamin. Podejmuje również decyzje co do ilości rejonów wyborczych i liczby 

wybieranych delegatów. W zbliżających się wyborach teren działania Okręgowej Izby podzielono na 29 

rejonów wyborczych.  

 

Okręgowa Komisja Wyborcza tworzy listy wyborcze na podstawie danych zawartych w Centralnym 

Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz wykazach zatrudnionych uzyskanych od podmiotów leczniczych. 

Lista wyborcza wszystkich pielęgniarek i położnych dostępna jest pod adresem: 

http://www.oipip.torun.pl/rejestr-wyborcow/ 

 

Zalecamy sprawdzenie swojej osoby w Rejestrze wyborców, gdyż w zebraniu mają prawo uczestniczyć 

członkowie samorządu wpisani do rejestru wyborców rejonu wyborczego. 

 

Rejestr wyborców jest udostępniony także do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258. Ponadto taką informację można uzyskać pod numerem telefonu 

56 6210022 wew. 1 lub 5 



 

 
 

Uchwała nr 354VII/2019 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 

z dnia 21 lutego 2018 roku 

 

w sprawie: zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII 

kadencji. 

 

Na podstawie art. 28 – 30 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 

2018 poz. 916) w związku z Uchwałą Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 

2011 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zarządza wybory delegatów na Okręgowy Zjazd 

Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji. 

 

§ 2. 

1. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne wpisane na listę członków Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na dzień 31 sierpnia 2019 roku, którym nie zawieszono prawa 

wykonywania zawodu. 

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. numer prawa wykonywania zawodu. 

3. Do rejestru wyborców można dopisać pielęgniarki/ położne, które zostały skręcone z listy członków 

innej okręgowej izby o ile przedstawią zaświadczenie, że nie brały udziału w wyborach. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 387/VI/2015 ORPiP w Toruniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: zarządzenia 

wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

 
 

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 

 

Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  

(tj. Dz. U. 2018 r., poz. 916) uchwala się, co następuje: 

 

§ l. Ustala się Regulamin wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r.  

w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz Zjazdu       Przewodniczący Zjazdu 

Katarzyna Florek       Teresa Kruczkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik 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 odwoływania ich członków 

 

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW IZB 

ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA ICH CZŁONKÓW 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin określa tryb wyborów i odwoływania członków organów izb pielęgniarek i położnych. 

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i 

położnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 916); 

2) Krajowym Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych; 

3) Naczelnej Radzie - należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych; 

4) Prezydium Naczelnej Rady - należy przez to rozumieć Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych; 

5) Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ 

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; 

6) Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej 

Izby Pielęgniarek i Położnych; 

7) Naczelnym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; 

8) Naczelnej Izbie – należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych; 

9) okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych; 

10) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej 

izby pielęgniarek i położnych; 

11) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjna, organ 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych; 

12) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej 

izby pielęgniarek i położnych; 

13) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych; 

14) organie izby – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd, okręgową radę, okręgową komisję rewizyjną, 

okręgowy sąd, okręgowego rzecznika, Krajowy Zjazd, Naczelną Radę, Naczelną Komisję Rewizyjną, 

Naczelny Sąd i Naczelnego Rzecznika; 

15) kandydacie – należy przez to rozumieć kandydata na członka organu izby; 

16) członku samorządu – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych; 



 

 
 

17) zgromadzeniu wyborczym – należy przez to rozumieć zebranie rejonu wyborczego dokonujące wyboru 

delegatów na okręgowy zjazd oraz okręgowy zjazd i Krajowy Zjazd; 

18) delegacie – należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd lub Krajowy Zjazd. 

§ 3.  Wybory do organów izb pielęgniarek i położnych są równe i odbywają się w głosowaniu tajnym przy 

nieograniczonej liczbie kandydatów. 

§ 4. 1. Wybory do organów izb dokonywane są zwykłą większością głosów, w sposób określony w ust. 2-6 

niniejszego paragrafu.  

2.  W sytuacji, gdy w danych wyborach jest więcej niż dwóch kandydatów na dane stanowisko, wybrana 

zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.  

3.  W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe stanowiska, wybrane 

zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.  

4.  Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 2 największą liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna osoba 

albo w wyborach, o których mowa w ust. 3 najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania 

mandatu otrzymała więcej niż jedna osoba, zarządza się wybory uzupełniające, w których biorą udział 

wyłącznie te osoby. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5.  Wybory uzupełniające zarządza się również w sytuacji, gdy w wyborach gdzie dokonuje się wyboru 

jednej osoby na daną funkcje i na funkcję tę kandydują dwie osoby, kandydaci uzyskają taką samą 

liczbę głosów.  

6.  W sytuacji, gdy dokonuje się wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe stanowiska, a liczba 

kandydatów nie przekracza liczby stanowisk do obsadzenia, wybrane zostają wszystkie osoby, które 

uzyskały jakąkolwiek liczbę głosów „za”. 

§ 5. 1. Czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje: 

1) na zebraniu rejonu wyborczego – członkom samorządu z danego rejonu wyborczego; 

2) na okręgowym zjeździe – delegatom wybranym na zebraniach wyborczych w rejonach wyborczych; 

3) na Krajowym Zjeździe – delegatom wybranym na okręgowych zjazdach. 

2.  Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu: 

1) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę zakazu pełnienia funkcji z wyboru w 

organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

2) wobec, którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny 

polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o 

zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu. 

§ 6. 1. Bierne prawo wyborcze na danym zgromadzeniu wyborczym przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2-7, 

osobom wymienionym w § 5 ust. 1.  

2.  Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu:  

1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu 

całkowitej albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia; 

2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnienia;  



 

 
 

3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny 

polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o 

zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu; 

4) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

 – do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony środek karny lub 

upływu terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu orzeczonego w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

3.  Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku 

w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał obowiązku opłacenia składki 

członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki. 

4.  Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika, przewodniczącego 

okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu 

i okręgowego rzecznika nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie 

kadencje poprzedzające kadencję, na którą ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji 

dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. 

5.  Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Naczelnego Rzecznika i jego zastępcy oraz 

okręgowego rzecznika i jego zastępcy, a także na członka Naczelnego Sądu i okręgowego sądu 

przysługuje osobom wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej nieprzerwanie co najmniej od 10 lat 

przed dniem wyborów. 

6.  Osoba będąca członkiem organu izby albo pełniąca funkcję zastępcy Naczelnego Rzecznika bądź 

okręgowego rzecznika może być kandydatem jeżeli złoży na ręce komisji skrutacyjnej oświadczenie o 

zrzeczeniu się mandatu w organie izby pod warunkiem wyboru na stanowisko, na które kandyduje. 

Oświadczenie to jest nieodwołalne. W przypadku wyboru tej osoby, komisja skrutacyjna przekazuje 

oświadczenie osobie przewodniczącej zgromadzeniu wyborczemu w celu niezwłocznego przekazania 

go organowi, którego oświadczenie to dotyczy. Mandat w organie izby wygasa z momentem doręczenia 

oświadczenia właściwemu organowi. 

7. Warunek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy kandydatów w wyborach na członków organów izb 

będących delegatami na okręgowy zjazd bądź Krajowy Zjazd, a także członków okręgowej rady 

kandydujących w wyborach na członków Naczelnej Rady. 

§ 7. 1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na 

którego (których) głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka przy 

nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na 

karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. 

2.  Karta do głosowania zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie wskazań, nie większej niż liczba 

członków organu, do którego przeprowadzane jest głosowanie. 



 

 
 

3.  Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania. 

4.  Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań na zgromadzeniach wyborczych ustala właściwa 

komisja wyborcza, zastrzeżeniem § 8 ust. 7 pkt 3 w zw. z ust. 8. 

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

jak również gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej jakichkolwiek dopisków 

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

6.  Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego.  

7.  Głosować można tylko osobiście. 

8.  Wybory dokonywane na Krajowym Zjeździe i okręgowych zjazdach mogą być przeprowadzone przy 

użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne), przy czym w 

przypadku wyborów dokonywanych na okręgowym zjeździe, możliwość taką powinien przewidywać 

regulamin danego okręgowego zjazdu. System używany do głosowania elektronicznego musi 

zapewniać możliwość przeprowadzenia wyborów przy zachowaniu charakteru głosowania tajnego.  

 

Rozdział II 

Wybory delegatów na okręgowy zjazd. 

 

§ 8. 1. Wybory delegatów na okręgowy zjazd zarządza okręgowa rada pielęgniarek i położnych. 

2.  Zarządzając wybory okręgowa rada ustala rejony wyborcze obejmujące swoim zasięgiem część obszaru 

działania okręgowej izby, określa liczbę delegatów na okręgowy zjazd z każdego rejonu wyborczego 

oraz powołuje okręgową komisję wyborczą. Okręgowa komisja wyborcza działa na podstawie 

regulaminu uchwalonego przez okręgową radę. Ustalenie rejonów wyborczych oraz określenie liczby 

delegatów jest dokonywane na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę. 

3.  Obliczenia liczby delegatów z danego rejonu wyborczego dokonuje się poprzez podzielenie liczby osób 

wynikającej z rejestru wyborczego danego rejonu przez liczbę określoną przez okręgową radę jednolicie 

dla wszystkich rejonów wyborczych. Jeżeli w wyniku takiego dzielenia reszta dzielenia przewyższa 

połowę tej liczby, w danym rejonie wyborczym dokonuje się wyboru dodatkowego delegata.  

4.  Okręgowa rada ustalając liczbę delegatów na okręgowy zjazd może określić liczbę mandatów 

przypadających na pielęgniarki i położne proporcjonalnie do ich liczby w rejonie wyborczym. W takim 

przypadku głosujący dokonuje wyboru głosując odrębnie na pielęgniarki i położne. 

5.  Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej winien określać: 

1) sposób powiadamiania o terminach i miejscach zebrań wyborczych; 

2) zasady organizacji oraz porządek zebrania wyborczego; 

3) zasady i tryb głosowania; 

4) sposób i zasady archiwizowania dokumentów dotyczących wyborów. 

6.  Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej może w sposób szczegółowy regulować zagadnienia 

unormowane w § 10-15 niniejszego regulaminu.  



 

 
 

7.  Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

1) Załącznik nr 1 - „Zawiadomienie o zebraniu wyborczym”; 

2) Załącznik nr 2 - „Karta zgłoszenia kandydata na delegata”; 

3) Załącznik nr 3 - „Karta do głosowania”; 

4) Załącznik nr 4 - „Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”; 

5) Załącznik nr 5 - „Protokół z zebrania rejonu wyborczego”.  

8.  Załączniki, o których mowa w ust. 7 stanowią ramowe wzory dokumentów, które powinny być 

stosowane w toku procesu wyborczego delegatów na okręgowy zjazd. Dokumenty te przeznaczone do 

stosowania w danej okręgowej izbie powinny zostać przygotowane przez okręgową komisję wyborczą i 

mogą zawierać dodatkowe elementy nie uwzględnione w przedmiotowych wzorach, jeżeli nie będzie to 

sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem działania okręgowej komisji wyborczej.  

§ 9. 1. Rejony wyborcze powinny obejmować podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne, w których 

wykonują zawód pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych może być tworzony więcej 

niż jeden rejon wyborczy. 

2.  Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, 

rejony wyborcze mogą być tworzone na określonym terytorium. 

3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów leczniczych i jednostek 

organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pielęgniarek i położnych nie 

można utworzyć rejonu wyborczego. 

§ 10. 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę 

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.  Okręgowa rada umożliwia swojemu członkowi weryfikację przynależności do okręgu wyborczego oraz 

przysługiwania mu biernego i czynnego prawa wyborczego.  

3.  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. 

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie 

później niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa komisja wyborcza umieszcza daną 

osobę w rejestrze wyborczym. 

5.  Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być składane do 

okręgowej komisji wyborczej przez zainteresowanych członków samorządu nie później niż na 14 dni 

przed terminem wyborów. 

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

§ 11. 1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje okręgowa komisja wyborcza. 



 

 
 

2.  Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego powinny być powiadomione o terminie i miejscu 

zebrania wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

3.  Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych na nim pielęgniarek 

i położnych należących do tego rejonu wyborczego.  

§ 12. 1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej. 

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 

wyborczej. 

2.  Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych 

przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego. 

3.  Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni funkcję 

doradcy. 

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

rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

5.  Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku 

wyborów przekazuje się do okręgowej komisji wyborczej. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 

wraz z zawiadomieniem o zebraniu wyborczym, rejestrem wyborców, w którym uczestnicy zebrania 

wyborczego podpisem potwierdzili swoją obecność oraz zabezpieczonymi w kopercie oddanymi 

głosami stanowią integralną część protokołu z zebrania wyborczego.  

§ 13.1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie. 

2.  Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) imię, nazwisko oraz zawód kandydata; 

3) miejsce pracy kandydata. 

3.  Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym uprawniony uczestnik, w 

tym samodzielnie kandydat. 

4.  Zgłoszony kandydat, który musi być obecny na zebraniu wyborczym, obowiązany jest oświadczyć, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie jest składane ustnie.  

5.  Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy 

zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom. 

§ 14. 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 § 8 ust. 3 i 4 nie ma wpływu na ważność wyborów. 

4.  Do zadań komisji mandatowo–skrutacyjnej należy: 



 

 
 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd; 

2) sporządzanie list kandydatów; 

3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej; 

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów; 

5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych 

delegatów na okręgowy zjazd; 

6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 

5.  Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 

2) liczbę uprawnionych do głosowania; 

3) liczbę oddanych głosów; 

4) liczbę oddanych głosów ważnych; 

5) liczbę oddanych głosów nieważnych; 

6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 

7) listę wybranych delegatów; 

8) podpisy członków komisji. 

§ 15.1. 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.  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. 

4.  Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 są 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 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.  

 

Rozdział III 

Wybory członków organów izb oraz delegatów na Krajowy Zjazd. 

 

§ 16. W trybie określonym w niniejszym rozdziale: 



 

 
 

1) okręgowy zjazd dokonuje wyboru: przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej 

komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu, okręgowego rzecznika oraz odrębnie 

członków okręgowej rady, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu oraz 

zastępców okręgowego rzecznika, a także delegatów na Krajowy Zjazd. 

2) Krajowy Zjazd dokonuje wyboru: Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz odrębnie członków 

Naczelnej Rady, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu i zastępców 

Naczelnego Rzecznika. 

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować 

w wyborach przeprowadzanych przez dane zebranie wyborcze.  

2.  Postanowienia § 13 i § 14 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, przy czym: 

1) kandydatów zgłasza się wyłącznie pisemnie; 

2) w wyborach przeprowadzanych do organów Naczelnej Izby należy obok imienia  

i nazwiska kandydata podać siedzibę okręgowej izby, w której delegat otrzymał mandat; 

3) wyniki poszczególnych wyborów stwierdzane są przez komisję skrutacyjną w oddzielnych protokołach. 

3.  Przed oddaniem głosu delegat okazuje członkowi komisji skrutacyjnej, mającemu pieczę nad urną 

wyborczą, dokument stwierdzający posiadany mandat. 

4.  W przypadku głosowania elektronicznego komisja skrutacyjna nadzoruje prawidłowość 

przeprowadzania takiego głosowania.  

§ 18. Dla ważności poszczególnych wyborów wymagana jest obecność w momencie głosowania co najmniej 

połowy ogólnej liczby delegatów. 

§ 19. 1. Wybory do organów izby odbywają się odrębnie dla każdego organu i w sposób umożliwiający 

kandydowanie kolejno do poszczególnych organów. 

2.  Krajowy Zjazd określa liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego 

Rzecznika. Właściwy okręgowy zjazd określa liczbę członków organów danej okręgowej izby i liczbę 

zastępców okręgowego rzecznika. 

§ 20. 1. Wybory na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczącego Naczelnego Sądu, przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej 

komisji rewizyjnej i przewodniczącego okręgowego sądu dokonuje się przed wyborem pozostałych 

członków tych organów. Wybory na stanowiska: Naczelnego Rzecznika i okręgowego rzecznika 

dokonuje się przed wyborem odpowiednio zastępców Naczelnego Rzecznika i zastępców okręgowego 

rzecznika. 

2.  Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się 

ponowne głosowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów. W ponownym głosowaniu wybrany zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę 

głosów. 



 

 
 

3.  W przypadku natomiast, gdy jest tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska co najmniej 

połowę ważnie oddanych głosów. W przeciwnym wypadku konieczne jest przeprowadzenie kolejnych 

wyborów. 

§ 21. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada, która 

dokonuje stosownego obliczenia dzieląc liczbę członków danej okręgowej izby wynikającą z rejestru 

pielęgniarek i położnych prowadzonego dla tej izby przez liczbę określoną przez Naczelną Radę w 

uchwale o zwołaniu Krajowego Zjazdu. Jeżeli w wyniku takiego dzielenia reszta dzielenia przewyższa 

połowę tej liczby, okręgowy zjazd dokonuje wyboru dodatkowego delegata.  

§ 22. Protokoły komisji skrutacyjnej z wyników poszczególnych wyborów stanowią podstawę sporządzenia 

uchwał stwierdzających wybór. Uchwała uważana jest za podjętą po jej podpisaniu. Wymienienie 

wybranej osoby w takiej uchwale jest warunkiem uzyskania przez nią mandatu. 

§ 23. Okręgowa rada obowiązana jest powiadomić Naczelną Radę o osobach wybranych do organów 

okręgowej izby, na funkcję zastępców okręgowego rzecznika oraz na delegatów na Krajowy Zjazd, w 

terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru.  

 

Rozdział IV 

Tryb odwoływania delegatów i członków organów izb. Wygaśnięcie mandatu. 

 

§ 24. Mandat delegata, członka organu izby oraz zastępcy Naczelnego rzecznika i zastępcy okręgowego 

rzecznika wygasa wskutek odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało jego wyboru. 

§ 25. Do odwoływania delegata, członka organu izby oraz zastępcy Naczelnego rzecznika i zastępcy 

okręgowego rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów na dane stanowisko z 

uwzględnieniem przepisów niniejszego Rozdziału. 

§ 26. 1. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do 

okręgowej rady przez co najmniej 1/5 członków rejonu wyborczego tego delegata. 

2.  Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone w ust. 1 okręgowa rada zarządza wszczęcie procedury 

odwołania delegata. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego, z którego wpłynął wniosek powinno zostać 

wyznaczone przez komisję wyborczą na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku. 

3.  O zebraniu zawiadamia się delegata, którego wniosek dotyczy listem poleconym, który winien zostać 

wysłany nie później niż 14 dni przed terminem zebrania. 

4.  Odwołanie delegata na okręgowy zjazd wymaga obecności na zebraniu wyborczym co najmniej 

połowy liczby osób wynikającej z zaktualizowanego rejestru wyborczego tego rejonu.  

5.  Okręgowa rada powiadamia Naczelną Radę o odwołaniu delegata na okręgowy zjazd będącego 

członkiem organu Naczelnej Izby w terminie 30 dni od dnia odwołania.  

§ 27. 1. Wniosek o odwołanie członka organu okręgowej izby, zastępcy okręgowego rzecznika lub delegata 

na Krajowy Zjazd wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady przez co najmniej 



 

 
 

1/5 delegatów na okręgowy zjazd. Wniosek o odwołanie członka okręgowej rady może złożyć również 

Naczelna Rada lub okręgowa komisja rewizyjna.  

2. Przepisy § 26 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio, przy czym okręgowy zjazd, na którym ma być 

rozpatrzony wniosek o odwołanie powinien zostać zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia 

wniosku, a termin obrad wyznaczony na dzień przypadający nie później niż miesiąc od dnia podjęcia 

uchwały o jego zwołaniu.  

3.  Niezależnie od treści ustępów powyższych, odwołanie członka organu okręgowej izby, zastępcy 

okręgowego rzecznika lub delegata na Krajowy Zjazd może zostać dokonane na corocznym okręgowym 

zjeździe. Wniosek o odwołanie składany na okręgowym zjeździe powinien zostać podpisany przez co 

najmniej 1/5 delegatów na okręgowy zjazd.  

4.  W przypadku odwołania członka organu okręgowej izby, zastępcy okręgowego rzecznika lub delegata 

na Krajowy Zjazd postanowienie § 26 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 28. Zwołanie Krajowego Zjazdu w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie członka organu Naczelnej Izby 

lub zastępcy Naczelnego Rzecznika odbywa się w trybie przewidzianym dla zwołania Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu określonym w Regulaminie Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

§ 29. Odpowiednio okręgowa rada lub Naczelna Rada zawiadamia niezwłocznie osobę odwołaną o jej 

odwołaniu. 

§ 30. Postanowienia dotyczące odwołania członka organu okręgowej izby albo członka organu Naczelnej 

Izby stosuje się odpowiednio do odwołania składu organu izby. 

§ 31. 1. Mandat delegata, członka organu izby oraz zastępcy Naczelnego Rzecznika i zastępcy okręgowego 

rzecznika wygasa ponadto w innych sytuacjach określonych w ustawie. 

2.  Wygaśnięcie mandatu stwierdza w formie uchwały odpowiednio okręgowa rada albo Naczelna Rada. 

 

Rozdział V 

Uzupełnienie składu organów. 

 

§ 32. 1. W sytuacji wygaśnięcia mandatu delegata na okręgowy zjazd, mandat ten jest obejmowany przez 

osobę, która w głosowaniu, w którym ten delegat został wybrany uzyskała kolejną największą liczbę 

głosów. 

2.  Jeżeli w momencie wygaśnięcia mandatu, który ma być objęty, osoba, która miałaby objąć ten mandat 

zgodnie z ust. 1 nie posiada biernego prawa wyborczego w tym rejonie wyborczym, mandat delegata 

obejmuje osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów. Postanowienie zdania poprzedniego 

stosuje się odpowiednio do kolejnych osób, które uzyskały kolejną największą liczbę głosów. 

3.  Jeżeli mandat delegata na okręgowy zjazd nie może zostać objęty zgodnie z ust. 1 albo ust. 2, okręgowa 

rada zarządza wybory uzupełniające.  



 

 
 

§ 33. 1. Wybory uzupełniające są zarządzane odpowiednio przez okręgową radę  

lub Naczelną Radę w sytuacji wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd, członka organu izby, 

zastępcy Naczelnego Rzecznika lub zastępcy okręgowego rzecznika. 

2.  W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka organu okręgowej izby, zastępcy okręgowego rzecznika lub 

delegata na Krajowy Zjazd, jeżeli wybory uzupełniające nie odbyły się wcześniej, dokonywane są one 

na najbliższym corocznym okręgowym zjeździe. W przypadku wygaśnięcia mandatu danej osoby na 

skutek jej odwołania na corocznym okręgowym zjeździe, wybory uzupełniające mogą się odbyć na tym 

okręgowym zjeździe.  

3.  W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka organu Naczelnej Izby lub zastępcy Naczelnego Rzecznika, 

Naczelna Rada ma obowiązek zarządzić wybory uzupełniające jedynie w sytuacji jeżeli ich 

niedokonanie uniemożliwia lub znacznie utrudnia funkcjonowanie danego organu. Nie wyklucza to 

zarządzenia wyborów w innych przypadkach.  

4.  Wybory uzupełniające na członka organu okręgowej izby, zastępcy okręgowego rzecznika, delegata na 

Krajowy Zjazd, członka organu Naczelnej Izby albo zastępcy Naczelnego Rzecznika są zarządzane 

również w przypadku, gdy wniosek w tym przedmiocie złożą podmioty uprawnione do wnioskowania o 

zwołanie odpowiednio okręgowego zjazdu albo Krajowego Zjazdu. 

§ 34. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów na dane 

stanowisko. 

§ 35. Postanowienia dotyczące wyborów uzupełniających na członków organów okręgowej izby i Naczelnej 

Izby stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy dany organ działa pierwotnie w niepełnym składzie z 

uwagi na niedokonanie wyboru ustalonej liczby członków. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do 

zastępców okręgowego rzecznika i zastępców Naczelnego Rzecznika.  

§ 36. Wybory uzupełniające na członków organów okręgowej izby i Naczelnej Izby oraz wybory w sytuacji, 

o której mowa w § 34 nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli 

odpowiednio okręgowy zjazd albo Krajowy Zjazd podejmie uprzednio uchwałę zmieniającą liczbę 

członków danego organu w ten sposób, iż dokonywanie wyborów stanie się bezprzedmiotowe. 

Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zastępców okręgowego rzecznika i zastępców Naczelnego 

Rzecznika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uchwała nr 384/VII/2019 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

 

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

 

 

Na podstawie art. 31 ust 4 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 

2018 poz. 916) w związku z Uchwałą nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów  do organów izb oraz trybu 

odwoływania ich członków, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu powołuje Okręgową Komisję Wyborczą  w składzie: 

1. Tomasz Krzysztyniak 

2. Ewa Jędzura 

3. Małgorzata Kufel 

4. Lidia Andrzejewska 

5. Wiktor Karasiewicz 

6. Elżbieta Rudewicz  

7. Jacek Kubiczak  

8. Anna Szytniewska 

9. Sylwia Dejewska 

10. Beata Świerczyńska 

 

§ 2. 

Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr 361VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 26 czerwca 

2019 roku w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminu  jej działania. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 384/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 30 sierpnia 

2019 roku w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminu jej działania. 

 

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

§1 

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodniczący Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych. 

1. Na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru Przewodniczącej Okręgowej 

Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza. 

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się na 7 dni przed dniem spotkania. Dopuszcza 

się również powiadomienie o spotkaniu telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

§2 

1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicząca, a w razie  jej nieobecności funkcję 

tę pełni Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej. 

2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje  jej 

Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności wyznaczona Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji 

Wyborczej. 

3. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewniają pracownicy biura OIPiP w Toruniu. 

 

§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 dołącza się listę obecności. 

 

§4 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę 

Pielęgniarek i Położnych w Toruniu sporządza rejestr wyborców, który obejmuje osoby wpisane do 

rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego przez OIPiP  w Toruniu na dzień ustalony 

uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  w sprawie określenia kalendarza wyborczego, 

którym przysługuje czynne prawo wyborcze 

2. Członek OIPiP w Toruniu niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w 

wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym. 

 



 

 
 

§5 

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

przedstawia do zatwierdzenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. 

2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i inne formy organizacyjno – prawne,  w których 

pielęgniarki i położne wykonują zawód lub osoby wpisane do rejestru  a nie wykonujące aktualnie 

zawodu. 

 

§6 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wyborców odrębnie dla każdego rejonu 

wyborczego. 

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:  

a. imię i nazwisko,  

b. numer prawa wykonywania zawodu. 

3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 dostępny do publicznej wiadomości w Biurze OIPiP w 

Toruniu zawiera dane wymienione w pkt. a i b ust. 2 §6 oraz na stronie internetowej OIPiP w Toruniu 

zawierający dane wymienione w pkt. b ust. 2 §6 na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

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 przewodniczącego 

ORPiP w Toruniu poświadczające ten fakt. 

5. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków OIPiP, o ile 

przedstawią zaświadczenie o którym mowa w ust. 4. wydane przez Izbę do której poprzednio dana 

osoba przynależała. 

 

§7 

1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie najpóźniej  do 14 dni 

przed terminem wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są przez Okręgową Komisję Wyborczą w terminie 

7 dni od daty wpłynięcia wniosku, a o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje się Okręgową Radę 

Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. 

3. Decyzja Okręgowej Komisji Wyborczej jest decyzją ostateczną. 

4. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji powiadamia się na piśmie osoby wnoszące 

reklamację, niezwłocznie po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej. 

5. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje reklamacji nie podpisanych lub opatrzonych nieczytelnym 

podpisem. 

 



 

 
 

§8 

Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez wywieszenie w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z powiadomieniem wszystkich osób wpisanych do rejestru wyborców co najmniej na 14 dni 

przed wyznaczonym terminem wyborów w siedzibie rejonu wyborczego oraz zamieszczenie na stronie 

internetowej OIPIP w Toruniu. 

 

§9 

1. Zebranie wyborcze organizuje się w jednym dniu w trakcie, którego wybiera się komisję mandatowo-

skrutacyjną, zgłasza się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.  

2. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz 

miejsce obrad. 

3. Do powiadomienia o zebraniu wyborczym należy dołączyć porządek zebrania wyborczego, w którym 

zawiera się dokładna informacja o planowanym przebiegu wyborów w danym rejonie wyborczym.  

4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 10 

1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej.  

2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co 

najmniej 2 członków komisji mandatowo — skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania 

wyborczego. Brak lub niemożność dokonania wyboru osób na wskazane wyżej funkcje na zebraniu 

wyborczym oraz minimalnej liczby członków komisji mandatowo — skrutacyjnej uniemożliwia 

przeprowadzenie wyborów. 

3. Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych 

przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego. 

4. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni funkcję 

doradcy. 

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

rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

6. Z zebrania sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku wyborów 

przekazuje się do Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z protokołem komisji mandatowo — 

skrutacyjnej. 

 

§11 

1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo —skrutacyjna. Do zadań komisji 

mandatowo – skrutacyjnej należy: 

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. ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych 

delegatów na okręgowy zjazd;  

f. ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 

3. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

a. alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 

b. liczbę uprawnionych do głosowania; 

c. liczbę oddanych głosów; 

d. liczbę oddanych głosów ważnych; 

e. liczbę oddanych głosów nieważnych; 

f. liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 

g. listę wybranych delegatów; 

h. podpisy członków komisji. 

4. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 

5. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba ustalona nie ma 

wpływu na ważność wyborów. 

 

§12 

1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się na ustny bądź pisemny wniosek uczestniczącego w 

zebraniu wyborczym uprawnionego członka samorządu lub kandydata. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, imię i nazwisko oraz zawód kandydata, 

miejsce pracy kandydata. 

3. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie w formie ustnej  lub pisemnej.. 

Uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłaszanym kandydatom, obecnym na 

zebraniu. 

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

5. Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym zapytaniu przez przewodniczącego zebrania brak 

jest kolejnych zgłoszeń. 

6. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§13 

Stosuje się te same zasady do wszystkich zgłaszanych kandydatur we wszystkich rejonach wyborczych. 

 

§14 

1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane: 

a. pieczęć OIPIP w Toruniu; 



 

 
 

b. oznaczenie rejonu wyborczego; 

c. alfabetyczną listę kandydatów z zaznaczeniem zawodu; 

d. wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań; 

e. pouczenie o sposobie głosowania. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 15 

1. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, równą liczbie 

osób zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

2. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu wyborczego po okazaniu  np. dowodu 

tożsamości, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem i po podpisaniu listy 

obecności otrzymuje kartę do głosowania. 

 

§ 16 

1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata, na którego głosujący 

oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez pozostawienie znaku „X” obok nazwiska i imienia 

kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do 

głosowania w kolejności alfabetycznej. 

2. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania. 

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

jak również gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano  na niej jakichkolwiek dopisków 

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

4. Brak wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 

5. Głosować można tylko osobiście. 

6. W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się drugiej karty do głosowania, a oddany głos zalicza 

się do głosów nieważnych. 

 

§17 

Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania 

zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart do głosowania. 

 

§ 18 

1. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników 

głosowania: 

a. Pracą Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej kieruje jej przewodniczący, wyłoniony spośród wybranych 

członków Komisji, przestrzegając zasad określonych przepisach niniejszego Regulaminu. 



 

 
 

b. 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. 

c. 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 

§ 16. 

d. Prace związane z realizacją lit. c wykonywane są przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną  w pełnym 

składzie. 

e. Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez rozdzielenie zadań, 

ale wyniki powinny być wyrywkowo weryfikowane przez przewodniczącego. 

f. 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. 

 

§ 19 

1. Z prac Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

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 protokołu  z zebrania 

wyborczego. 

 

§ 20 

1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią: 

a. powiadomienie o zebraniu wyborczym; 

b. protokół z przebiegu zebrania wyborczego – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 

c. listy obecności; 

d. listy zgłoszonych kandydatów na delegatów; 

e. protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej; 

f. zabezpieczone karty do głosowania. 

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w ust.1 dostarczana jest  bez zbędnej zwłoki 

Okręgowej Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów. Okręgowa 

Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza 

listy delegatów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w 

Toruniu. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień 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 Toruniu w terminie 2 tygodni od 

daty ich otrzymania. 

5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej 

Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. 

6. Skargi, o których mowa w ust. 5 rozpatrywane są na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej. 

7. Od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej służy odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Toruniu. W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia uchybień Okręgowa 

Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

 

§ 21 

1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 20 ust. 1 należy zabezpieczyć przed utratą wskutek 

wystąpienia zdarzeń losowych. 

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Toruniu 

przez okres jednej kadencji - do czasu zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega 

archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ZAWIADOMIENIE 

o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów  

delegatów na Okręgowy Zjazd  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 

na VIII kadencję  

 

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Toruniu 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. 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 

Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258 

  

……………………………………… 

       Członek Okręgowej Komisji Wyborczej  

         przy ORPiP w Toruniu 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 

na VIII kadencję 

w Rejonie Wyborczym Nr …….. 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata: ……………………………………………………… 

Zawód: …………………………………………. 

Miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata: 

 

…………………………………………………… 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

  

 …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na Delegata na Okręgowy Zjazd OIPiP w Toruniu 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. 

Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 

 

 



 

 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ 

Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO NR ……  

w dniu…………. 

I. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna wybrana na zebraniu wyborczym Rejonu Wyborczego Nr 

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

Przewodniczący:   …………………………………………………………… 

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

   …………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………. 

  

II. Po sprawdzeniu rejestru członków rejonu wyborczego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, 

że: 

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

miejscu zebrania rejonu wyborczego. 

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

wyborcze) ..…………….  

3. Liczba mandatów …………………………………………………… 

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

delegatów wykonujących dany zawód) 

 

III. Przyjęto zgłoszenia kandydatów: 

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

L.p.  Imię i nazwisko     P  A   Miejsce pracy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, w których umieściła 

kandydatów w kolejności alfabetycznej. 



 

 
 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przypomniała zasady głosowania i wydała karty do głosowania 

uprawnionym uczestnikom zebrania wyborczego. 

Po zakończonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła: 

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

2. liczba oddanych głosów   …………., 

3. liczba oddanych głosów ważnych   …………, 

4. liczba głosów nieważnych   ……………, 

5. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: 

Imię i nazwisko    Liczba głosów 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

V. Delegatami … kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd OIPiP w Toruniu 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 

 

 

 



 

 
 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO 

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na 

Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Toruniu 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 Toruniu 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) ……………………………………………………………………………………….. 

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 Toruniu 

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 Toruniu 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. 

 

Podpisy 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

…………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący zebrania wyborczego 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uchwała nr 362/VII/2019 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie: ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów w poszczególnych rejonach 

wyborczych. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 

2018 poz. 916) w związku z Uchwałą nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów  do organów izb oraz trybu 

odwoływania ich członków uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu ustala rejony wyborcze. Wykaz rejonów stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym. 

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym przez liczbę 

określoną w pkt. 1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, przyznaje  się dodatkowy mandat. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr 356/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu z dnia 21 lutego 

2018 roku w sprawie: ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów  w poszczególnych 

rejonach wyborczych. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 1/1 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Szpital Wielospecjalistyczny  

Pielęgniarki 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 8 

Data zebrania wyborczego: 07.10.2019 r. godz. 13:00  

Miejsce: Sala konferencyjna WSzZ im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera – Szpital Wielospecjalistyczny. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 1/2 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Szpital Wielospecjalistyczny  

Położne 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Ewa Jędzura 

Ilość mandatów: 4 

Data zebrania wyborczego: 08.10.2019 r. godz. 13:00  

Miejsce: Sala konferencyjna WSzZ im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera – Szpital Wielospecjalistyczny. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 2 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 6 

Data zebrania wyborczego: 16.10.2019 r. godz. 13:00  

Miejsce: Sala konferencyjna WSzZ Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych, ul. Konstytucji 3 Maja 

42, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera – Szpital Specjalistyczny dla Dzieci  i Dorosłych, 

2. Stacja Ratownictwa Medycznego, 

3. Fresenius NephroCare Stacja Dializ nr 64. 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 3 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Szpital Obserwacyjno - Zakaźny 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Ewa Jędzura 

Ilość mandatów: 4 

Data zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna WSzZ Szpital Obserwacyjno – Zakaźny, ul. Krasińskiego 4, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera – Szpital Obserwacyjno - Zakaźny, 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 4 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Szpital Psychiatryczny  

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 15.10.2019 r. godz. 13:00  

Miejsce: Sala konferencyjna WSzZ Szpital Psychiatryczny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29, 87-100 

Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera – Szpital Psychiatryczny, 

2. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 5 

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Tomasz Krzysztyniak 

Ilość mandatów: 7 

Data zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika,  ul. S. Batorego 17/19, 87-

100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, 

2. Fresenius NephroCare Stacja Dializ nr 58. 

3. Tomograf Sp. z o.o. 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 6 

Miejska Przychodnia Specjalistyczna 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 4 

Data zebrania wyborczego: 24.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Miejska Przychodnia Specjalistyczna, 

2. Prywatne Centrum Chirurgii, 

3. Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Nowak & Nowak”, 

4. Przychodnie Lekarskie „Hipokrates”, 

5. NZOZ Zespół Opieki Rodzinnej „Medica”, 

6. NZOZ „Przychodnia Podgórz”, 

7. Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak – Med”, 

8. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej Toruń ul. Przesmyk 2 / 4, 

9. Grupowa Praktyka Lekarska „Przychodnia Stawki”, 

10. Specjalistyczna Praktyka Lekarska „PCME – MED.”, 

11. „Przychodnia Rodzinna” Toruń ul. Broniewskiego 21 / 2, 

12. Toruńskie Centrum Psychiatrii NEUROMED, 

13. GOZ Wielka Nieszawka, 

14. NZOZ „Przychodnia Fredry”, 

15. NZOZ Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 

16. NASZ LEKARZ Przychodnie Medyczne, 

17. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

18. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

19. Toruńskie Centrum Caritas,  

20. Przychodnia w Złejwsi Wielkiej, 

21. NZOZ w Przysieku, 

22. Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna MediDerm. 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 7 

Rubinkowo 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 22.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Przychodnia Lekarska „Na Skarpie” w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Przychodnia Lekarska „Na Skarpie” 

2. NZOZ Przychodnia Osiedlowa „Rubinkowo” 

3. Żłobek Miejski nr 1 

4. Żłobek Miejski nr 2 

5. Żłobek Miejski nr 3 

6. Żłobek „Mądry Maluch” 

7. Żłobek „Delfinek” 

8. Żłobek „ Jaś i Małgosia ” 

9. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” 

10. Praktyka Lekarza Rodzinnego i Przychodnia Specjalistyczna Toruń ul. Grabowa 10 

11. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 

12. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Złotoria ul. Toruńska 52 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 8 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 28.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Terapeutyczny Ogród Zimowy Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki, ul. Ligi 

Polskiej 8, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 

2. Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej, 

3. Dom Pomocy Społecznej, Fundacja im. Brata Alberta, 

4. Centrum Medyczne „LUX MED.”, 

5. Centrum Medyczne „MEDICOR”, 

6. Moja Przychodnia Lekarze Rodzinni Grębocin,  



 

 
 

7. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Grębocin,  

8. Przychodnia Revital Medic, 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 9 

Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Tomasz Krzysztyniak 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 30.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło”, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 

Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło”, 

2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Fundacji „Światło”, 

3. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Toruń ul. Paderewskiego 2, 

4. Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”, 

5. Ośrodek Parafialny „Samarytanin”. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 10 

NZOZ Lecznice Citomed 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Jacek Kubiczak 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 23.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Lecznice Citomed, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Lecznice „Citomed”, 

2. NZOZ „Citomed” Toruń ul. Rakowicza 4, 

3. Przychodnia w Lubiczu Górnym, 

4. POZ „Pomed” w Czernikowie, 

5. NZOZ „Medyk” w Czernikowie, 

6. SPZOZ w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, 

7. NZOZ Przychodnia Rodzinna – Osiek n/Wisłą, 

8.  Nasz Family Med – Obrowo. 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 11 

Wrzosy 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Wiktor Karasiewicz 

Ilość mandatów: 9 

Data zebrania wyborczego: 17.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87-

100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. OIPiP w Toruniu 

2. NZOZ Przychodnia Lekarska „Wrzosy” 

3. NZOZ Przychodnia Rodzinna „ Na Ugorach” 

4. Szpital Specjalistyczny „Matopat” 

5. NZOZ „Tormed” Przychodnie Lekarskie 

6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 

7. Indywidualne Praktyki Pielęgniarek 

8. Osoby w rejestrze – brak w wykazie pracujących 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 12 

Centrum Medyczne „Olk-Med” 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Beata Świerczyńska 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 23.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Centrum Medyczne Olk-Med, ul. Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Centrum Medyczne Olk-Med, 

2. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Toruniu, 

3. - Ambulatorium z Izbą Chorych Toruń ul. Sobieskiego 36, 

4. - 12. WOG, 

5. - Centrum Medyczne Civis Vita. 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 13 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Anna Szytniewska 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 29.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Szosa Bydgoska 46,  87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 14 

Dom Pomocy Społecznej 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Ewa Jędzura  

Ilość mandatów: 1 

Data zebrania wyborczego: 21.10.2019 r. godz. 14:00  

Miejsce: Sala konferencyjna Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220,  87-100 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Dom Pomocy Społecznej im. L. Szumana w Toruniu, 

2. Dom Pomocy Społecznej – Wielka Nieszawka 

3. Dom Pomocy Społecznej - Dobrzejewice 

4. Dom Pomocy Społecznej – Browina 

5. Dom Pomocy Społecznej – Pigża  

 

 

Rejon Wyborczy Nr 15 

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Beata Świerczyńska 

Ilość mandatów: 4 

Data zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – Pielęgniarki i Położne. 

2. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Brodnicy. 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 15/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotnej w Brodnicy 

Ośrodki Zdrowia – rejon brodnicki 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Jacek Kubiczak  

Ilość mandatów: 6 

Data zebrania wyborczego: 17.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. NZOZ „ NOVAMED”, 

2. Centrum Medyczne „Alfa” , 

3. NZOZ „Alfa-Med”, 

4. Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych „Meddom”, 

5. NZOZ „MEDICUS” Przychodnia Rodzinna, 

6. NZOZ Praktyka Rodzinna „Mój Lekarz”, 

7. Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” , 

8. NZOZ „Ars – Medica”, 

9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

10. Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy, 

11. Chirurg s.c., 

12. ANMED Przychodnia Rodzinna, 

13. NZOZ Eskulap 2, 

14. GOPS w Bartniczce, 

15. NZOZ „MEDICOM” – Bobrowo, 

16. NZOZ OZ – Brzozie, Górzno, Pokrzydowo, Świedziebnia, Zbiczno, Osiek, 

17. Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jastrzębie, 

18. NZOZ „Al. – Med.” – Jabłonowo Pomorskie, 

19. NZOZ „Nasz Lekarz” – Jabłonowo Pomorskie, 

20. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jabłonowo Pomorskie, 

21. NZOZ „SOL-MED” – Jabłonowo Pomorskie, 

22. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Wichulec, 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 16 

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Tomasz Krzysztyniak 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 21.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna SP Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie – Pielęgniarki i Położne. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 16/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chełmnie 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Tomasz Krzysztyniak 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 07.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna SP Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. NZOZ „Twój Lekarz”, 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

3. Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie, 

4. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu, 

5. SPZOZ Kijewo Królewskie, 

6. Publiczny ZOZ - Papowo Biskupie, 

7. GOZ Lisewo, Stolno, Unisław. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 17 

Szpital Powiatowy w Chełmży 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Anna Szytniewska 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 10.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Szpital Powiatowy w Chełmży, ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Szpital Powiatowy w Chełmży – Pielęgniarki i Położne. 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 17/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chełmży 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Elżbieta Rudewicz 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 30.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Szpital Powiatowy w Chełmży, ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. „Przychodnia Chełmżyńska”, 

2. Neuca Med Sp. z o.o., 

3. Przychodnia Lekarska „Pro Familia”, 

4. SPZOZ – Łysomice, 

5. SP Ośrodek Zdrowia – Zelgno, 

6. GOZ – Łubianka, 

7. NZOZ „Medyk” – Łubianka. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 18 

Szpital Powiatowy w Golub-Dobrzyniu 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Lidia Andrzejewska 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu, ul. dr G. Koppa 1E,  87-400 Golub-

Dobrzyń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu – Pielęgniarki i Położne. 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 18/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Golubiu-Dobrzyniu 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Lidia Andrzejewska 

Ilość mandatów: 3 

Data zebrania wyborczego: 28.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu, ul. dr G. Koppa 1E,  87-400 Golub-

Dobrzyń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. B. Braun „AVITUM POLAND”, 

2. NZOZ „GOL – MED”, 

3. NZOZ „NASZ MEDYK”, 

4. NZOZ Chirurgia Jednego Dnia, 

5. NZOZ „PRO – VITA” – Kowalewo Pomorskie, 

6. NZOZ „ESKULAP” – Kowalewo Pomorskie, 

7. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 

8. Dom Pomocy Społecznej, 

9. NZOZ ” Nad Drwęcą” – Ciechocin, 

10. SPZOZ – Wrocki, 

11. NZOZ GOZ – Wąpielsk. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 19 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Wł. Biegańskiego  

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Małgorzata Kufel 

Ilość mandatów: 17 

Data zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna RSS w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 w Grudziądzu 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego – Pielęgniarki i Położne. 

 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 19/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Grudziądzu 

Ośrodki Zdrowia – rejon grudziądzki  

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Małgorzata Kufel 

Ilość mandatów: 5 

Data zebrania wyborczego: 15.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna RSS w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 w Grudziądzu Podmioty 

Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Przychodnia Kopernika, 

2. NZOZ „Euromedica”, 

3. J.K. 21 Sp. z o.o., 

4. NZOZ „VITA-MEDICA”, 

5. Centrum Medyczne „IKAR”, 

6. Centrum Medyczne Sp. z o.o. „Jedynka”, 

7. „Rządz Mniszek - Med”, 

8. Panacea Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska – Strzemięcin, 

9. NZOZ „Tivoli – Med”, 

10. NZOZ „Lident”, 

11. NSZOZ „Oko – Med”, 

12. NZOZ „Medicus”, 

13. Grudziądzkie Centrum Caritas, 

14. NZOZ „OKO-POL”, 

15. NZOZ „ARS MEDICA”, 

16. NZOZ „DER-MED”, 

17. ZOZ Gminy Grudziądz, 

18. SPZOZ Gruta, 

19. Publiczny ZOZ GOZ Rogóźno, 

20. GZOZ Świecie n / Osą. 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 19/2 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Sylwia Dejewska 

Ilość mandatów: 6 

Data zebrania wyborczego: 22.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu, ul. Legionów 

57, 86-300 Grudziądz 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 

2. 13. WOG, 

3. Ambulatorium J. W. OSK, 

4. Ambulatorium J. W. 1109, 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 

6. Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, 

7. Zakład Karny nr 1, 

8. Zakład Karny nr 2, 

9. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, 

10. OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 20 

SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Sylwia Dejewska 

Ilość mandatów: 1 

Data zebrania wyborczego: 29.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Stołówka szpitalna Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie, ul. Grudziądzka 2,  86-320 Toruń 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie – Pielęgniarki i Położne, 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie. 

 

 

 

 



 

 
 

Rejon Wyborczy Nr 21 

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Lidia Andrzejewska 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 15.10.2019 r. godz. 13:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Nowy Szpital, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. Nowy Szpital – Pielęgniarki i Położne. 

 

 

Rejon Wyborczy Nr 21/1 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Wąbrzeźnie 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej koordynujący wybory w rejonie: Lidia Andrzejewska 

Ilość mandatów: 2 

Data zebrania wyborczego: 24.10.2019 r. godz. 14:30  

Miejsce: Sala konferencyjna Nowy Szpital, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno 

Podmioty Lecznicze wchodzące w skład rejonu: 

1. NZOZ Zespół Lekarski „MEDICUS”, 

2. NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Remedium”, 

3. Przychodnia KEMED, 

4. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, 

5. NZOZ Przychodnia Lekarska „Amicus”, 

6. NZOZ „Mig – Med”, 

7. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Brader” – Sitno, 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 

9. Dom Pomocy Społecznej, 

10. SGZOZ – Książki, 

11. SPZOZ – Dębowa Łąka, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Zieleń, 

12. Ośrodek Zdrowia – Nowa Wieś Królewska, Ryńsk. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

REJONY WYBORCZE 

 

Toruń 

Nr 1/1 Wojewódzki Szpital Zespolony (Pielęgniarki) 

Nr 1/2 Wojewódzki Szpital Zespolony (Położne) 

Nr 2 Szpital Specj. dla Dzieci i Dorosłych 

Nr 3 Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 

Nr 4 Szpital Psychiatryczny 

Nr 5 Specjalistyczny Szpital Miejski 

Nr 6 Miejska Przychodnia Specjalistyczna 

Nr 7 Rubinkowo 

Nr 8 Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 

Nr 9 ZOP Hospicjum „Światło” 

Nr 10 NZOZ Lecznice „CITOMED 

Nr 11 Wrzosy 

Nr 12 Centrum Medyczne „OLK – MED” 

Nr 13 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

Nr 14 Domy Pomocy Społecznej 

 

Brodnica 

Nr 15 Zespól Opieki Zdrowotnej 

Nr 15/1 POZ (powiat brodnicki) 

 

Chełmno 

Nr 16 Zespół Opieki Zdrowotnej 

Nr 16/1 POZ (powiat chełmiński) 

 

Chełmża 

Nr 17 Szpital Powiatowy 

Nr 17/1 POZ 

 

Golub-Dobrzyń 

Nr 18 Szpital Powiatowy 

Nr 18/1 POZ (powiat golubsko-dobrzyński) 

 

 

Grudziądz 

Nr 19 Regionalny Szpital Specjalistyczny 

Nr 19/1 POZ (powiat grudziądzki) 

Nr 19/2 Wojskowa Spec. Przychodnia Lekarska 

 

Łasin 

Nr 20 Zakład Opieki Zdrowotnej 

 

Wąbrzeźno 

Nr 21 Nowy Szpital 

Nr 21/1 POZ (powiat wąbrzeski) 

 

 

 

 

  

 


