
Uchwała Nr 2079/VII/2021 
 

Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 
z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 
o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 

przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie 
korespondencyjnym  

 
 
Na podstawie art. 29 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1140) w zw. z § 53 
ust. 1 i § 56 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) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się § 2 uchwały Rady WILW Nr 2013/VII/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie 
korespondencyjnym nadając mu następujące brzmienie: 

„Ustala się termin głosowania w rejonach wyborczych w ten sposób, że dzień 31 maja 
2021 r. stanowi termin oddania głosu w rejonie wyborczym.” 

 
§ 2 

 
1. W harmonogramie wyborów stanowiącym złącznik do uchwały Nr 2013/VII/2021 

Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów 
na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym wydłuża się o 
wskazane w nim terminy zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej 
uchwały, poczynając od terminów przypadających od kwietnia 2021 r. 

2. Uaktualniony i ujednolicony harmonogram wyborów stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 
 

1. Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zobowiązuje Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Wyborczej do poinformowania o zmianach wynikających z 
niniejszej uchwały w drodze zawiadomienia na stornie internetowej Izby oraz przez 
przesłanie informacji mailowej do członków Izby (tj. przesyłając na listę mailingową 
członków Izby). 

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Wyborczej poinformuje członków Izby o przyczynach zmiany terminów w wyborach 
wynikającej z niniejszej uchwały (tj. stwierdzonych opóźnieniach w napływaniu 
zgłoszeń kandydatów na delegatów drogą pocztową i stwierdzonych trudnościach 
wywołanych ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii). 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
Załącznik do uchwały Nr 2079/VII/2021 Rady 
WILW 
z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmiennie uchwały 
Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 
2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów 
delegatów na okręgowy zjazd lekarzy 
weterynarii w trybie korespondencyjnym 

 
 

HARMONOGRAM WYBORÓW 

 

Biorąc pod uwagę postanowienia 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) określa się następujące terminy i 

rekomendacje w ramach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 

Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie 

korespondencyjnym przez Okręgową Komisję Wyborczą (dalej jako: OKW):  

1. Zgodnie z § 54 ust. 1, ust. 3, i ust. 7 regulaminu wyborów do dnia 10 marca 2021 r. 

zostaną wysłane przez OKW każdemu członkowi danego rejonu wyborczego listem 

poleconym informacje o sposobie zgłaszania kandydatów wraz z zaadresowaną 

kopertę zwrotną umożliwiającą nieodpłatne przesłanie zgłoszenia oraz formularz 

zgłoszeniowy.  

2. OKW przedłuży termin zgłaszania kandydatów określając go na dzień 21 kwietnia 

2021 r. i termin ustalania list kandydatów określając go na dzień 27 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 26 

kwietnia 2021 r.) nie wpłyną do Biura WILW.  

3. Rada WILW zdecydowanie rekomenduje wszystkim członkom Izby zainteresowanym 

zgłoszeniem kandydatury, aby dokonali tego przez wysłanie skanu wymaganych 

regulaminem wyborów dokumentów na adres mailowy Biura WILW, a w razie braku 

możliwości technicznych przekazali zgłoszenie bezpośrednio do Biura WILW (we 

wskazanych wyżej terminach). Rada WILW rekomenduje, aby zgłaszający 

kandydaturę w formie korespondencyjnej jednocześnie poinformowali o tym Biuro 

WILW mailowo lub telefonicznie (do dnia 21 kwietnia 2021 r.). 



4. Zgodnie z § 55 ust. 1 regulaminu wyborów do dnia 30 kwietnia 2021 r. OKW 

sporządzi listy kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych. 

5. Zgodnie z § 56 ust. 2 regulaminu wyborów do dnia 10 maja 2021 r. zostaną wysłane 

przez OKW każdemu członkowi danego rejonu wyborczego – listem poleconym – 

dokumenty, o których mowa w tym przepisie regulaminu wyborów (m.in. karta do 

głosowania). 

6. Zgodnie z § 56 ust. 1 regulaminu wyborów i § 2 niniejszej uchwały do dnia 31 maja 

2021 r. należy oddać głos w rejonie wyborczym. Rada WILW rekomenduje 

wszystkim członkom Izby, aby zagłosowali niezwłocznie po otrzymaniu listu, a 

następnie – zgodnie z instrukcją – przekazali kopertę zwrotną do Biura WILW lub 

niezwłocznie przesłali ją korespondencyjnie na adres Biura WILW. 

7. Zgodnie z § 57 ust. 4 regulaminu wyborów OKW ustali na dzień 15 czerwca 2021 r. 

nieprzekraczalny termin na przekazanie lub przesłanie koperty zwrotnej do Biura 

WILW. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego w 

formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do Biura WILW. 

8. Zgodnie z § 59 ust. 1 regulaminu wyborów do dnia 18 czerwca 2021 r. 

Przewodniczący OKW przekaże przewodniczącym właściwych komisji skrutacyjnych 

dokumenty, o których mowa w tym przepisie regulaminu wyborów (m.in. zamknięte 

koperty zewnętrzne z głosami oddanymi w drodze korespondencyjnej przez członków 

rejonu wyborczego). 

9. Zgodnie z § 60 ust. 1 regulaminu wyborów do dnia 25 czerwca 2021 r. komisje 

skrutacyjne przeliczą głosy, a ich przewodniczący przekażą wyniki głosowania OKW, 

wraz dokumentami, o których mowa w tym przepisie regulaminu wyborów. OKW 

niezwłocznie ogłosi wyniki wyborów przez ich umieszczenie na stronie internetowej 

WILW. 


