
SPRAWOZDANIE OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ ZA ROK 2020 

Okręgowa Komisja Wyborcza pracuje w liczbie 12 z należnych 16 członków Komisji,  11 

lekarzy i 1 lekarz dentysta. Pozostają 4 nieobsadzone miejsca dla 3 lekarzy dentystów i 1 lekarza. 

Będzie brakowało tych  członków przy obsłudze wyborów w rejonach wyborczych. 

Zgodnie z Uchwałą X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. 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 wyboru komisji 

wyborczych, OKW w  roku 2020 potwierdziła utratę mandatów  przez 9 członków organów WIL i 

uzyskanie mandatów przez 4 lekarzy oraz wydała stosowne Obwieszczenia wyborcze.  

Okręgowa Komisja Wyborcza rozpoczęła procedury wyborcze delegatów na Okręgowy Zjazd 

Lekarzy IX Kadencji Izb Lekarskich 2021-2026 zgodnie z Regulaminem wyborów i Kalendarzem 

wyborów uchwalonym przez Krajową Komisję Wyborczą. 

Przygotowania do wyborów w  drugim półroczu 2020r rozpoczęły się od weryfikacji i 

aktualizacji danych w Rejestrze lekarzy. Dzwoniono i wysyłano pisma do lekarzy których dane były 

od dawna nieaktualizowane lub niezgodne ze stanem faktycznym. Wysłano pisma do Dyrektorów 

szpitali z prośbą o podanie aktualnego wykazu zatrudnionych lekarzy. Lekarzy i lekarzy dentystów 

jest w WIL 15 445 wg stanu Rejestru lekarzy na dzień 31.12.2020r, którą to datę i stan przyjmuje się 

jako podstawę działań wyborczych. 

W grudniu OKW na podstawie ramowego Kalendarza wyborczego Krajowej Komisji 

Wyborczej dla wszystkich Izb przyjęła Kalendarz Wyborczy dla WIL, określający szczegółowy plan i 

terminy poszczególnych działań wyborczych. OKW zaproponowała ORL ustalenie 1 delegata na 60 

lekarzy i lekarzy dentystów oraz wielkość rejonów wyborczych 60 do 2000 lekarzy i lekarzy 

dentystów. Wniosek ten został przyjęty i uchwalony w grudniu 2020r przez ORL.  

Komisja podjęła dalsze przygotowania do wyborów.   

W lutym 2021r Okręgowa Rada Lekarska zmieniła swoje Uchwały i odrzuciła Kalendarz 

wyborczy WIL. ORL nie odpowiadał ustalony plan działań wyborczych w WIL i zażyczyła sobie 

prowadzenia wyborów tylko zgodnie z Kalendarzem ustalonym przez KKW.  

Wszystkim koleżankom i kolegom oraz pracownikom Biura WIL aktywnie biorącym udział w 

pracach Komisji i w przygotowaniu wyborów składam serdeczne podziękowania.  
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