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Informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w pierwszym półroczu 2021 r. 

 
 

1. Zgodnie z § 53 ust. 1 regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-

weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów 

stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 

70/2021/VII z dnia 21 stycznia 2021 r. (dalej jako: regulamin wyborów) Okręgowa 

Komisja Wyborcza zawiadamia, że z uwagi na wprowadzony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 

Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzone zostaną w 

trybie korespondencyjnym w pierwszym półroczu 2021 r. Więcej informacji na ten 

temat znajduje się na stronie internetowej WILW z zakładce: 

Organy WILW/Zjazd/Materiały na Zjazd  

(pod linkiem: https://www.wilw.waw.pl/organy-wilw/zjazd/materialy-na-zjazd#cnt ) 

2. Okręgowa Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na 

delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej.  

3. Kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez innego członka 

danego rejonu wyborczego.  

4. Zgłoszenia należy dokonać przy pomocy załączonego formularza zgłoszeniowego. 

5. Okręgowa Komisja Wyborcza określa termin zgłaszania kandydatów na dzień 7 

kwietnia 2021 r., a termin ustalania list kandydatów na dzień 9 kwietnia 2021 r. Przy 

czym bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie uwzględnia się zgłoszeń 

kandydatur, które do dnia poprzedzającego dzień ustalania list kandydatów (tj. do 8 

kwietnia 2021 r.) nie wpłyną do Biura WILW. 

https://www.wilw.waw.pl/organy-wilw/zjazd/materialy-na-zjazd#cnt


6. Okręgowa Komisja Wyborcza i Rada WILW zdecydowanie rekomendują wszystkim 

członkom Izby zainteresowanym zgłoszeniem kandydatury, aby dokonali tego przez 

wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Biura WILW, a w razie 

braku możliwości technicznych przekazali formularz zgłoszeniowy bezpośrednio do 

Biura WILW (we wskazanych wyżej terminach).  

7. Zgłaszanie kandydatów na delegatów w danym rejonie wyborczym może również 

następować drogą korespondencyjną przy pomocy załączonej zaadresowanej koperty 

zwrotnej umożliwiającej nieodpłatne przesłanie zgłoszenia. Okręgowa Komisja 

Wyborcza i Rada WILW rekomendują, aby zgłaszający kandydaturę w formie 

korespondencyjnej jednocześnie poinformowali o tym Biuro WILW mailowo lub 

telefonicznie (do dnia 7 kwietnia 2021 r.).  

8. Zgodnie z § 54 ust. 3 regulaminu wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza poucza, że: 

1) zgłoszenia zawierające braki formalne mogą zostać odrzucone; 

2) bez względu na sposób dokonania zgłoszenia nie uwzględnia się zgłoszeń 

kandydatur, które do dnia poprzedzającego dzień ustalania list kandydatów (tj. 

do 8 kwietnia 2021 r.) nie wpłyną do Biura WILW. 

9. Zostaną Państwo listownie poinformowani o dalszych czynnościach w ramach 

przeprowadzanych wyborów. 

10. Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć o przypisanym Pani Doktor/Panu 

Doktorowi rejonie wyborczym, którego numer znajduje się w polu adresowym koperty 

wraz z innymi danymi osobowymi. Lista numerów rejonów wyborczych i przypisanych 

im nazw została załączona. 

 

 

 

 

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej 

prof. dr hab. Krzysztof Anusz 

 
/przewodniczący Komisji/ 



 

Numer 
rejonu 

wyborczego 
Nazwa rejonu wyborczego 

1 WARSZAWA: Białołęka, Targówek 

2a 
WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów 
nazwiska rozpoczynające się na litery A-K 

2b 
WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów 
nazwiska rozpoczynające się na litery L-Ż 

3 WARSZAWA: Wawer, Wesoła 

4a 
WARSZAWA: Bemowo, Bielany, Żoliborz 
nazwiska rozpoczynające się na litery A-K 

4b 
WARSZAWA: Bemowo, Bielany, Żoliborz 
nazwiska rozpoczynające się na litery L-Ż 

5a 
WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola 
nazwiska rozpoczynające się na litery A-Ł 

5b 
WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola 
nazwiska rozpoczynające się na litery M-Ż  

6 WARSZAWA: Ursus, Włochy 

7a 
WARSZAWA: Mokotów 
nazwiska rozpoczynające się na litery A-K 

7b 
WARSZAWA: Mokotów 
nazwiska rozpoczynające się na litery L-Ż 

8a 
WARSZAWA: Ursynów 
nazwiska rozpoczynające się na litery A-Ł 

8b 
WARSZAWA: Ursynów 
nazwiska rozpoczynające się na litery M-Ż 

9 WARSZAWA: Wilanów 
10 WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M 
11 WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż 
12 powiat grodzki OSTROŁĘKA 
13 powiat grodzki PŁOCK 
14 powiat grodzki RADOM 
15 powiat grodzki SIEDLCE 
16 powiat ziemski BIAŁOBRZEGI 
17 powiat ziemski CIECHANÓW 
18 powiat ziemski GARWOLIN 
19 powiat ziemski GOSTYNIN 
20 powiat ziemski GRODZISK MAZOWIECKI 
21 powiat ziemski GRÓJEC 
22 powiat ziemski KOZIENICE 
23 powiat ziemski LEGIONOWO 
24 powiat ziemski LIPSKO 
25 powiat ziemski ŁOSICE 
26 powiat ziemski MAKÓW MAZOWIECKI 
27 powiat ziemski MIŃSK MAZOWIECKI 
28 powiat ziemski MŁAWA 



29 powiat ziemski NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
30 powiat ziemski OSTROŁEKA 
31 powiat ziemski OSTRÓW MAZOWIECKA 
32 powiat ziemski OTWOCK 
33 powiat ziemski PIASECZNO 
34 powiat ziemski PŁOCK 
35 powiat ziemski PŁOŃSK 
36 powiat ziemski PRUSZKÓW 
37 powiat ziemski PRZASNYSZ 
38 powiat ziemski PRZYSUCHA 
39 powiat ziemski PUŁTUSK 
40 powiat ziemski RADOM 
41 powiat ziemski SIEDLCE 
42 powiat ziemski SIERPC 
43 powiat ziemski SOCHACZEW 
44 powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI 
45 powiat ziemski SZYDŁOWIEC 
46 powiat ziemski WĘGRÓW 
47 powiat ziemski WOŁOMIN 
48 powiat ziemski WYSZKÓW 
49 powiat ziemski ZWOLEŃ 
50 powiat ziemski ŻUROMIN 
51 powiat ziemski ŻYRARDÓW 
52 powiat ziemski WARSZAWA ZACHODNIA 

 


