Załącznik do uchwały KRLW
Nr 70/2021/VII z dnia 21 stycznia 2021 r.

REGULAMIN
wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych
oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów
tekst jednolity

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa zasady, tryb wyborów i odwoływania:
1)
2)
3)
4)

delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii,
członków organów izb lekarsko-weterynaryjnych,
osób pełniących stanowiska funkcyjne w organach izb lekarsko-weterynaryjnych,
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. ustawa – ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479 j.t.)
2. organ – okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, okręgową radę lekarsko- weterynaryjną,
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, okręgowy sąd
lekarsko-weterynaryjny, okręgową komisję rewizyjną, Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii, Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny
i Krajową Komisję Rewizyjną,
3. zgromadzenie wyborcze – rejonowe zebranie wyborcze lub zebranie wyborcze organu,
4. ogólna liczba członków zgromadzenia wyborczego – liczba wszystkich lekarzy weterynarii
umieszczonych na liście członków rejonu wyborczego, wszystkich członków organu izby
lekarsko-weterynaryjnej, wszystkich delegatów: na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, na
nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
i na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,
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5. stanowisko funkcyjne – prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika okręgowej rady
lekarsko-weterynaryjnej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
przewodniczącego okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, przewodniczącego
okręgowej komisji rewizyjnej oraz prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i przewodniczącego
Krajowej Komisji Rewizyjnej,
6. kandydat – kandydata na członka organu izby lekarsko-weterynaryjnej albo na stanowisko
funkcyjne lub inne stanowisko,
7. zjazd – okręgowy zjazd lekarzy weterynarii lub Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,
8. izba lekarsko-weterynaryjna – Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną lub okręgową izbę
lekarsko-weterynaryjną,
9. zwykła większość głosów – liczbę głosów oddanych na kandydata lub za wnioskiem
o odwołanie większą od liczby głosów przeciwnych.
§3
Wybory do organów izb lekarsko-weterynaryjnych są równe i odbywają się w głosowaniu
tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
§4
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1) członkom okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej umieszczonym na liście danego
rejonu wyborczego – na rejonowym zebraniu wyborczym – z zastrzeżeniem ust. 2,
2) delegatom wybranym na rejonowych zebraniach wyborczych – na okręgowym
zjeździe lekarzy weterynarii – z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6,
3) delegatom wybranym na okręgowych zjazdach lekarzy weterynarii – na Krajowym
Zjeździe Lekarzy Weterynarii z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6.
2. Na listach członków izby lekarsko-weterynaryjnej, o których mowa w ust. 1, nie
umieszcza się lekarzy weterynarii zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na mocy
prawomocnego orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego lub uchwały podjętej na skutek
prawomocnego wyroku sądu o zastosowaniu wobec lekarza weterynarii środka karnego
w postaci zakazu wykonywania zawodu.
§5
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje:
1) członkom okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej umieszczonym na liście danego
rejonu wyborczego – na rejonowym zebraniu wyborczym – z zastrzeżeniem ust. 3,
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2) delegatom wybranym na rejonowych zebraniach wyborczych – na okręgowym
zjeździe lekarzy weterynarii – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
3) delegatom wybranym na okręgowych zjazdach lekarzy weterynarii – na Krajowym
Zjeździe Lekarzy Weterynarii – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Bierne prawo wyborcze do sądów lekarsko-weterynaryjnych przysługuje lekarzom
weterynarii wykonującym zawód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat.
3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje lekarzom weterynarii wpisanym do Centralnego
Rejestru Ukaranych Lekarzy Weterynarii, którym wymierzono kary nagany, zawieszenia
prawa wykonywania zawodu lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu do czasu
usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.
§6
1. Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie do głosowania kandydata(ów), na
którego(ych) głosujący oddaje swój głos.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania.
3. Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań w zgromadzeniach wyborczych,
z zastrzeżeniem ust. 4, ustala odpowiednia komisja wyborcza.
4. Wzór karty do głosowania na zebraniu rejonu wyborczego określa załącznik nr 1
regulaminu.
5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do
głosowania, karta została przedarta w całości lub przekreślona
6. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio w głosowaniu dotyczącym odwołania członka
organu.
7. Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń do głosowania zabezpieczonych przed
możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Przepisy ust. 1-6 stosuje się
odpowiednio.
§7
Głosować można tylko osobiście.
§8
Wybory są ważne gdy:
1) zachowany został czternastodniowy termin powiadomienia listem poleconym
o terminie i miejscu wyborów wszystkich uprawnionych do uczestniczenia
w zgromadzeniu wyborczym,
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2) w rejonowym zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa liczby lekarzy
weterynarii wykonujących zawód na terenie rejonu wyborczego, a na zjazdach co
najmniej połowa ogólnej liczby delegatów na zjazd,
3) liczba ważnie oddanych głosów jest równa lub większa od połowy ogólnej liczby
uczestniczących w zgromadzeniu wyborczym,
4) liczba kandydatów nie została ograniczona,
5) zachowano tajność głosowania,
6) liczba kandydatów jest równa lub przekracza liczbę mandatów do obsadzenia
z wyjątkiem rejonowych zebrań wyborczych.
§9
1. Mandat członka organu izby lekarsko-weterynaryjnej wygasa wskutek:
zrzeczenia się mandatu,
skreślenia z listy członków izby lekarsko-weterynaryjnej, z zastrzeżeniem ust. 3,
odwołania przez rejonowe zebranie wyborcze lub zjazd, który dokonał wyboru,
utraty obywatelstwa polskiego,
ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarsko-weterynaryjnego karami
określonymi w art. 46, ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy,
6) orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw
publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
7) śmierci.
1)
2)
3)
4)
5)

2. Utrata stanowiska funkcyjnego oraz innego stanowiska następuje w razie:
1) zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 5-7,
2) utraty mandatu w organie, który dokonał wyboru na to stanowisko, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, dokonane na wniosek
lekarza weterynarii z powodu przeniesienia się na obszar działania innej izby lekarskoweterynaryjnej powoduje utratę członkostwa organu i zajmowanego stanowiska
funkcyjnego oraz innego stanowiska wyłącznie w okręgowej izbie lekarskoweterynaryjnej, do której ten lekarz weterynarii należał.

Rozdział 2
Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii
§ 10
1. Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii przeprowadza się w rejonach
wyborczych.
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2. Rejon wyborczy obejmuje obszar powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150, rejony wyborcze ustala
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na wniosek właściwej terytorialnie okręgowej
rady lekarsko-weterynaryjnej.
§ 11
Do zadań okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w zakresie wyboru delegatów na
okręgowy zjazd lekarzy weterynarii należy:
informowania o zasadach i organizacji wyborów,
tworzenie rejonów wyborczych,
sporządzanie imiennych list członków rejonów wyborczych,
ustalanie, z zachowaniem zasad poufności, list członków okręgowej izby lekarskoweterynaryjnej pozbawionych czynnego lub biernego prawa wyborczego,
5) ustalanie liczby delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybieranych na
zebraniach poszczególnych rejonów wyborczych,
6) ustalanie terminów i miejsc zebrań w rejonach wyborczych,
7) zwoływanie zebrań w rejonach wyborczych,
8) powiadamianie lekarzy weterynarii umieszczonych na listach rejonu wyborczego
o terminie i miejscach zebrań wyborczych,
9) nadzorowanie przeprowadzania wyborów,
10) przyjmowanie i rozpatrywanie protestów członków izby lekarsko-weterynaryjnej
przeciwko ważności wyborów.
1)
2)
3)
4)

§ 12
1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna sporządza listę członków okręgowej izby
lekarsko-weterynaryjnej należących do rejonu wyborczego.
2. Na liście, o której mowa w ust. 1, umieszcza się członków okręgowej izby lekarzy
weterynarii:
1) wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,
2) zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.
3. Nazwiska i imiona lekarzy weterynarii członków rejonu wyborczego sporządza się
w porządku alfabetycznym nazwisk.
§ 13
1. Rejonowe zebranie wyborcze zwołuje okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna.
2. Rejonowe zebranie wyborcze otwiera i nadzoruje jego przebieg członek okręgowej rady
lekarsko-weterynaryjnej, który nie może być członkiem tego rejonu.
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3. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Rejonowe zebranie wyborcze jest uprawnione do wyboru delegatów na okręgowy zjazd
lekarzy weterynarii w obecności co najmniej połowy liczby członków izby wykonujących
zawód na terenie tego rejonu wyborczego.
5. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym nie uczestniczy połowa jej
członków, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala 2-gi ostateczny termin zebrania
wyborczego.
6. W przypadku, gdy na rejonowym zebraniu wyborczym nie dokonano wyboru delegata(ów)
na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii następne zebranie może być zwołane przez
okręgową radę lekarsko-weterynaryjną przed kolejnym okręgowym zjazdem lekarzy
weterynarii na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków tego
rejonu.
§ 14
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród swoich członków komisję mandatową.
2. Do zadań komisji mandatowej należy:
1) ustalenie liczby członków obecnych na rejonowym zebraniu wyborczym,
2) stwierdzenie uprawnienia rejonowego zebrania wyborczego do przeprowadzenia
wyborów lub głosowania w trybie odwołania,
3) sporządzenie protokołu zawierającego:
nazwę, datę i miejsce rejonowego zebrania wyborczego,
skład komisji,
liczbę osób uprawnionych do udziału w rejonowym zebraniu wyborczym,
liczbę osób obecnych na rejonowym zebraniu wyborczym,
wskaźnik procentowy liczby lekarzy weterynarii wykonujących zawód obecnych na
rejonowym zebraniu wyborczym do liczby tych lekarzy weterynarii uprawnionych
do udziału w tym zebraniu,
f) informację o poprawności powiadomienia członków rejonowego zebrania
wyborczego o terminie i miejscu zebrania wyborczego,
g) stwierdzenie ważności lub nieważności rejonowego zebrania wyborczego,
h) podpisy członków komisji.
a)
b)
c)
d)
e)

3. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym uczestniczy mniej niż 20 osób
zadania komisji mandatowej wykonują członek okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej,
przewodniczący i sekretarz zebrania.
4. Wzór protokołu komisji mandatowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
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§ 15
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród swoich członków komisję wyborczą.
2. Do zadań komisji wyborczej należy:
1) informowanie o zasadach przeprowadzania wyborów,
2) sporządzenie, na podstawie zgłoszeń, listy kandydatów na delegatów na okręgowy
zjazd lekarzy weterynarii w kolejności alfabetycznej.
3. W przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym uczestniczy mniej niż 20 osób
zadania komisji wyborczej wykonują członek okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej,
przewodniczący i sekretarz zebrania.
4. Wzór protokołu komisji wyborczej stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
§ 16
1. Rejonowe zebranie wyborcze wybiera spośród swoich członków komisję skrutacyjną
powierzając jej przeprowadzenie głosowania.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do których
przeprowadzenia zostali wybrani.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przygotowanie kart do głosowania na podstawie list sporządzonych przez komisje
wyborczą,
2) wydawanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania członkom zgromadzenia
wyborczego,
3) przyjmowanie od uprawnionych do glosowania członków zgromadzenia wyborczego
kart do głosowania,
4) obliczenie oddanych głosów,
5) sporządzenie protokołu głosowania zawierającego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego,
skład komisji,
liczbę osób uprawnionych do głosowania,
liczbę osób którym wydano karty do głosowania,
liczbę oddanych kart do głosowania,
liczbę głosów nieważnych,
liczbę głosów ważnych,
liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
wynik glosowania,
liczbę niewykorzystanych kart do glosowania,
podpisy członków komisji.
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6) przedstawienie wyników głosowania.
4. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
5. W przypadku głosowań przeprowadzanych przy użyciu urządzeń do głosowania komisja
czuwa nad prawidłowością jego przebiegu i sporządza stosowny protokół
§ 17
1. Rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru spośród swoich członków delegatów na
okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w proporcji jeden delegat na 5-10 lekarzy weterynarii,
przy czym proporcja ta jest ustalona przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną
jednolicie dla wszystkich rejonów wyborczych.
2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby lekarzy weterynarii należących do rejonu wyborczego
przez liczbę delegatów, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby zebranie lekarzy
weterynarii rejonu wyborczego uprawnione jest do wyboru dodatkowego delegata.
§ 18
1. Podczas rejonowego zebrania wyborczego kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd
lekarzy weterynarii zgłasza się ustnie lub pisemnie.
2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek rejonu wyborczego.
3. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na rejonowym zebraniu wyborczym,
jeżeli złożył on pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.
4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Uczestnicy zebrania mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
§ 19
1. Protest przeciwko ważności wyborów wnosi się do okręgowej rady lekarskoweterynaryjnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania. Rada jest
obowiązana rozstrzygnąć protest w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
2. W razie stwierdzenia, że podczas wyborów przeprowadzonych na rejonowym zebraniu
wyborczym nastąpiło naruszenie zasad określonych w § 7 lub 8 albo inne naruszenie
uchwały, mające wpływ na wynik wyborów, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna
unieważnia ich wynik i zarządza ponowne przeprowadzenie wyborów.
§ 20
1. Z przebiegu rejonowego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje
delegowany na to zebranie członek okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej,
przewodniczący i sekretarz zebrania.
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2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, członek okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej
bezzwłocznie przekazuje do biura tej rady.
3. Wzór protokołu z posiedzenia zebrania wyborczego stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

Rozdział 3
Wybory organów izby lekarsko-weterynaryjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii
§ 21
Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii dokonuje spośród delegatów na ten zjazd wyboru
prezesa i pozostałych członków okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji
rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej jego zastępców oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii.
§ 22
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spośród delegatów na zjazd komisję
mandatową.
2. Do komisji mandatowej okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii stosuje się odpowiednio §
14 ust. 2.
§ 23
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spośród delegatów na zjazd komisję
wyborczą.
2. Do zadań komisji wyborczej okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii stosuje się
odpowiednio § 15 ust. 2.
§ 24
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wybiera spośród delegatów na zjazd komisję
skrutacyjną.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii stosuje się
odpowiednio § 16 ust. 3.
§ 25
1. Kandydatów na prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, członków okręgowej
rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko9

weterynaryjnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców
oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zgłasza się podczas okręgowego
zjazdu lekarzy weterynarii ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
2)
3)
4)

nazwisko i imię kandydata,
wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandydat ma być wybrany,
imię i nazwisko zgłaszającego,
numer mandatu zgłaszającego.

3. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgromadzeniu, jeżeli złożył pisemne
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.
4. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek zgromadzenia wyborczego.
5. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć czy wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
7. Kandydaci na stanowiska prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej i okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej są obowiązani do przedstawienia przebiegu
swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu działalności po objęciu funkcji.
§ 26
1. Komisja wyborcza sporządza listy kandydatów na prezesa okręgowej rady lekarskoweterynaryjnej, członków okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji
rewizyjnej, okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego, okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii zawierające:
1) nazwisko i imię kandydata,
2) numer mandatu kandydata,
2. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii zamyka, sporządzoną i przedstawioną przez komisję
wyborczą listę kandydatów, w głosowaniu jawnym większością głosów.
§ 27
1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii następuje w stosunku jeden
delegat na 70 członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
2. Jeżeli w wyniku podziału liczby członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przez
liczbę, o której mowa w ust. 1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, okręgowy
zjazd lekarzy weterynarii uprawniony jest do wyboru dodatkowego delegata.
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§ 28
Nie można równocześnie kandydować na różne stanowiska funkcyjne lub do różnych
organów okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
§ 29
1. Wyboru na stanowisko prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej i okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się w ten sposób, iż wybrany zostaje
kandydat który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie dokonano wyboru przeprowadza się
drugą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejną, największą
liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania równej, kolejnej największej liczby
głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, każdy z nich jest uprawniony do udziału w
drugiej rurze głosowania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.

W drugiej lub kolejnej turze głosowania, wybrany zostaje kandydat, który otrzyma ponad
połowę wszystkich ważnie oddanych głosów.

5. Wyboru na stanowisko wymienione w ust. 1, dokonuje się przed wyborem pozostałych
członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub okręgowej izby lekarskoweterynaryjnej.
§ 30
1.

Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii i członków organów
okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, dokonuje się zwykłą większością głosów.

2.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów
kwalifikujących ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, przeprowadza się
ponownie głosowanie na tych kandydatów.

Rozdział 4
Wybory organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
§ 31
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii dokonuje wyboru spośród delegatów na ten Zjazd
Prezesa i pozostałych członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji
Rewizyjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców.
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§ 32
1.
2.

Do Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii stosuje się odpowiednio § 22-26 i 28-30.
Na listach wyborczych podaje się przynależność kandydata do okręgowej izby
lekarsko-weterynaryjnej.

Rozdział 5
Wybory w organach izb lekarsko-weterynaryjnych
§ 33
1.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje wyboru wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika i członków prezydium rady.

2.

Okręgowa
komisja
rewizyjna
wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

3.

Okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny
i wiceprzewodniczących.

4.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dokonuje wyboru wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika i członków Prezydium tej Rady.

5.

Krajowa
Komisja
Rewizyjna
wiceprzewodniczącego i sekretarza.

6.

Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny
i wiceprzewodniczących.

dokonuje

dokonuje

dokonuje

dokonuje

wyboru

wyboru

wyboru

wyboru

przewodniczącego,

przewodniczącego

przewodniczącego,

przewodniczącego

§ 34
1. Wybory na stanowiska wymienione w § 33 pkt 1-6 odbywają się na pierwszym
posiedzeniu właściwego organu w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków tego
organu.
2. Wyboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zwykłą większością
głosów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą liczbę
głosów.
3. W razie otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów przeprowadza się
ponownie głosowanie.
4. Jeżeli w wyniku ponownego głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się
ponowne wybory na wakujący mandat w organie.
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§ 35
1. Prezes okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej przeprowadza wybory na stanowiska
wymienione w § 33 pkt 1-3.
2. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadza wybory na stanowiska
wymienione w § 33 pkt 4-6.
§ 36
1.

Podczas wyborów na stanowiska funkcyjne wymienione w § 35 stosuje się
odpowiednio
§ 24 i 28.

2.

Z posiedzenia organu, na którym przeprowadzono wybory sporządza się protokół.
§ 37

1.

W razie stwierdzenia, że podczas wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu organu
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nastąpiło naruszenie zasad określonych w § 7 lub
8 albo inne naruszenie niniejszej uchwały, mając wpływ na wyniki wyborów, okręgowa
rada lekarsko-weterynaryjna unieważnia ich wynik i zarządza ponownie przeprowadzenie
wyborów.

2.

W razie stwierdzenia, że podczas wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu organu
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii nastąpiło naruszenie zasad określonych w § 7 lub § 8 albo inne naruszenie
niniejszej uchwały, mające wpływ na wynik wyborów, Krajowa Rada LekarskoWeterynaryjna unieważnia ich wynik i zarządza ponownie przeprowadzenie wyborów.

3.

Protest przeciwko ważności wyborów może być wniesiony na piśmie odpowiednio do
okręgowej rady lekarsko-weterynaryjny lub Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku głosowania. Rada jest obowiązana rozstrzygnąć
protest w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Rozdział 6
Odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych, członków organów izb lekarskoweterynaryjnych, delegatów na zjazd oraz wygaśnięcie mandatu
§ 38
1. Uprawnienie do złożenia wniosku o odwołanie przysługuje:
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1) 1/3 liczby członków rejonu wyborczego, w którym delegat został wybrany,
w stosunku do delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii,
2) 1/3 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w stosunku do wybranych przez
ten zjazd członków organów i organów okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lub
delegatów na krajowy zjazd lekarzy weterynarii,
3) okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, okręgowej komisji rewizyjnej lub 1/5
liczby członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w stosunku do członków
organów i organów okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w trybie określonym
w art. 26 a ust. 2 i 3 ustawy,
4) 1/3 członków organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w stosunku do
funkcyjnych członków tego organu,
5) Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub 1/5
okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do członków organów
i organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w trybie określonym w art. 36
ust. 4 i 5 ustawy,
6) 1/3 członków organu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w stosunku do
funkcyjnych członków tego organu.
2. Wniosek o odwołanie delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii lub członka organu
izby lekarsko-weterynaryjnej oraz ze stanowiska funkcyjnego i innego stanowiska składa
się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Właściwy organ izby lekarsko-weterynaryjnej rozstrzyga o włączeniu wniosku do porządku
obrad lub o jego odrzuceniu w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu uprawnionego
wnioskodawcy.
§ 39
Lekarzowi weterynarii lub organowi, wobec którego zgłoszony został wniosek o odwołanie,
umożliwia się zajęcie stanowiska w sprawie tego wniosku.
§ 40
1.

Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad propozycji odwołania organów,
delegatów na zjazd, członków organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz ze stanowisk
funkcyjnych i innych stanowisk rozstrzygany jest w głosowaniu tajnym w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego.

2.

Rozstrzygnięcie wniosku o odwołanie organów, delegatów na zjazd, członków
organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz ze stanowisk funkcyjnych i innych stanowisk
odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 41

1. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii wraz
z uzasadnieniem zgłasza się okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej.
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2. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna na najbliższym posiedzeniu od złożenia wniosku
zwołuje w terminie 30 dni zebranie lekarzy weterynarii rejonu wyborczego, którego
członkowie zgłosili wniosek.
3. Zebranie rejonu wyborczego odwołuje delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii
zwykłą większością głosów.
§ 42
1. Okręgowy zjazd lekarzy weterynarii lub nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy
weterynarii odwołuje organ, członka organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lub
delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwykłą większością głosów.
2. Odwołanie członka organu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, o którym mowa
w ust. 1, powoduje utratę przez niego stanowiska funkcyjnego w tym organie.
§ 43
1. W sprawie wniosku o odwołanie głosuje się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do
głosowania.
2. Stanowisko wobec wniosku w stosunku do osoby lub organu członek zgromadzenia
wyborczego wyraża poprzez wskazanie „za” lub „przeciw”.
3. Głos jest nieważny jeżeli na karcie znajdują się dwa przeciwstawne wskazania, karta do
głosowania została przedarta w całości lub została przekreślona.
4. Oddanie głosu odnotowuje się każdorazowo na liście członków zgromadzenia wyborczego.
§ 44
Glosowanie w trybie odwołania ważne jest, gdy:
1) w zgromadzeniu wyborczym uczestniczy co najmniej ½ ogólnej liczby jego członków,
2) liczba ważnie oddanych głosów jest równa lub większa od połowy ogólnej liczby
uczestniczących członków zgromadzenia wyborczego,
3) zachowana jest tajność głosowania,
4) zachowany został czternastodniowy termin powiadomienia wszystkich członków
zgromadzenia wyborczego, listem poleconym, o terminie i miejscu zgromadzenia;
powiadomienie powinno zawierać informacje o złożeniu wniosku o odwołanie.
§ 45
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odwołuje organ lub członka Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwykłą większością głosów.
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2. Odwołanie członka organu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, o którym mowa
w ust. 1, powoduje utratę stanowisk funkcyjnych w tym organie.
§ 46
1. Odwołania ze stanowiska funkcyjnego w organach izb lekarsko-weterynaryjnych,
z wyjątkiem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej
i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać organ, który
dokonał wyboru na to stanowisko. Organ izby lekarsko-weterynaryjnej odwołuje zwykłą
większością głosów.
2. Odwołania ze stanowiska prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej albo
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać wyłącznie okręgowy
zjazd lekarzy weterynarii lub nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, a ze
stanowiska Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lub Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej wyłącznie Nadzwyczajny Krajowy Zjazd lekarzy
Weterynarii zwołany w tym celu.
§ 47
Do protestu przeciwko ważności odwołania z zajmowanej funkcji lub organu izby lekarskoweterynaryjnej stosuje się odpowiednio § 37.

Rozdział 7
Wybory uzupełniające
§ 48
Wybory uzupełniające członków organów izby lekarsko-weterynaryjnej, z wyłączeniem
okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego
zjazdu lekarzy weterynarii.
§ 49
1.

Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii ogłasza
okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna w przypadku:
1) wygaśnięcia mandatu delegata,
2) odwołania delegata,

2.

Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbywają
się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii.
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§ 50
1.

Wybory uzupełniające na stanowisko funkcyjne w organach okręgowych izb lekarskoweterynaryjnych, z wyjątkiem prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej
i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają się w czasie najbliższego
posiedzenia właściwych organów w trybie określonym w § 34 i 35, a jeśli wybory dotyczą
przewodniczącego okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego lub przewodniczącego
komisji rewizyjnej, również z zastosowaniem trybu postępowania przewidzianego w § 35
ust. 1.

2.

Wybory uzupełniające na stanowisko prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej
i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają się w czasie najbliższego
okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii.
§ 51

1. Wybory uzupełniające na stanowiska w organach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z wyjątkiem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej odbywają się w czasie najbliższych posiedzeń właściwych
organów w trybie określonym w § 34 i 36, a jeżeli wybory dotyczą przewodniczącego
Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego lub przewodniczącego Krajowej Komisji
Rewizyjnej również z zastosowaniem trybu przewidzianego w § 35 ust. 2.
2. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
albo Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku wygaśnięcia ich
mandatu dokonuje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. Krajowa Rada LekarskoWeterynaryjna wybiera Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spośród
członków tej Rady, a Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej spośród jego
zastępców na zwołanym w tym celu posiedzeniu w ten sposób, iż wybrany zostaje
kandydat który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów.
3. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
albo Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku odwołania ich
przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, dokonuje ten Zjazd.
4. Wybory uzupełniające członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i zastępców Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbywają się na Nadzwyczajnym Krajowym
Zjeździe Lekarzy Weterynarii.
§ 52
Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych w uchwale
dla wyborów organów izb lekarsko-weterynaryjnych.
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Rozdział 8
Wybory korespondencyjne w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego / stanu epidemii / stanu nadzwyczajnego
§ 53
1. Z uwagi na wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia
epidemicznego / stan epidemii / stan nadzwyczajny wybory delegatów na okręgowy
zjazd lekarzy weterynarii przeprowadza się w pierwszym półroczu 2021 r.
w trybie korespondencyjnym.
2. Za organizację i prawidłowe przeprowadzenie wyborów, o których mowa w ust. 1
odpowiada okręgowa komisja wyborcza, którą ze swego składu wyłania okręgowa
rada lekarsko-weterynaryjna.
3. Liczbę członków okręgowej komisji wyborczej ustala okręgowa rada lekarskoweterynaryjna biorąc pod uwagę potrzeby danej izby, przy czym w skład okręgowej
komisji wyborczej nie może wchodzić mniej niż trzech członków.
4. Na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1
okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna powołuje spośród członków samorządu
komisje skrutacyjne liczące co najmniej trzech członków dla każdego z rejonów
wyborczych, przy czym jedna komisja skrutacyjna może zostać przypisana do więcej
niż jednego rejonu wyborczego.
5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być lekarz weterynarii ubiegający się
o mandat delegata w wyborach, o których mowa w ust. 1 w ramach rejonu
wyborczego do którego przypisana jest dana komisja skrutacyjna.
6. Na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1
komisja skrutacyjna pełni jednocześnie obowiązki komisji mandatowej. Komisja
skrutacyjna stosuje odpowiednio postanowienia § 14 oraz § 16 regulaminu.
§ 54
1. Zgłaszanie kandydatów na delegatów w danym rejonie wyborczym następuje drogą
korespondencyjną, w określonym przez okręgową komisję wyborczą terminie, przy
czym nie może być on krótszy niż trzy tygodnie licząc od dnia nadania listem
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poleconym informacji, o której mowa w ust. 3. W tym terminie zgłaszanie kandydatów
może również następować przez przesłanie na wskazany przez okręgową komisję
wyborczą izbowy adres poczty elektronicznej, skanu wymaganych dokumentów,
a w razie braku możliwości technicznych, także przez przekazanie zgłoszenia
bezpośrednio do biura okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
2. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać:
1) nazwisko i imię kandydata;
2) numer prawa wykonywania zawodu;
3) oznaczenie rejonu wyborczego;
4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – jeżeli
zgłaszający ma możliwość uzyskania takiego oświadczenia. W przypadku
osobistego zgłoszenia swojej kandydatury oświadczenie nie jest wymagane.
3. Informację o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów okręgowa
komisja wyborcza przesyła listem poleconym każdemu członkowi danego rejonu
wyborczego. Wraz z informacją przesyła się zaadresowaną kopertę zwrotną
umożliwiającą nieodpłatne przesłanie zgłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy.
W informacji o sposobie zgłaszania kandydatów musi zostać określony termin
zgłaszania kandydatów i termin ustalania list kandydatów. Należy również
pouczyć, 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 nie
wpłyną do biura okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
4. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust 2 pkt 5 potwierdzenie
wyrażenia zgody na kandydowanie uzyskuje okręgowa komisja wyborcza przy
wykorzystaniu dostępnych środków technicznych. Okręgowa komisja wyborcza na
bieżąco kontroluje poprawność formalną wpływających zgłoszeń i gdy jest to możliwe
wzywa do niezwłocznego usunięcia braków formalnych przy pomocy dostępnych
środków technicznych porozumiewania się na odległość. Okręgowa komisja wyborcza
udziela

informacji

o

poprawnie

zgłoszonych

kandydaturach

w poszczególnych okręgach wyborczych.
5. O

przyjęciu

lub

odrzuceniu

zgłoszenia

komisja wyborcza.
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kandydata

decyduje

okręgowa

6. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia niespełniające warunków formalnych, o których
mowa w ust. 2, chyba, że braki formalne zostały uzupełnione nie później niż do dnia
ustalenia list kandydatów.
7. Bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie uwzględnia się zgłoszeń kandydatur,
które do dnia poprzedzającego dzień ustalania list kandydatów nie wpłyną do
okręgowej komisji wyborczej.
§ 55

1. Na podstawie informacji przekazanych przez kandydata i informacji o kandydacie
zawartych w rejestrze członków izby, okręgowa komisja wyborcza sporządza
w porządku alfabetycznym listę kandydatów w danym rejonie wyborczym.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera
a) nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
b) imię i nazwisko kandydata,
c) numer prawa wykonywania zawodu,
d) rok uzyskania prawa wykonywania zawodu;
e) ogólne określenie formy (miejsca) wykonywania zawodu (zgodnie z informacją
podaną przez kandydata, należy wskazać wśród: wolna praktyka / inspekcja
weterynaryjna / szkoła wyższa / inne miejsce zatrudnienia / niewykonywanie zawodu).
3. Na wniosek kandydata zamieszcza się, wyłącznie na stronie internetowej okręgowej
izby lekarsko-weterynaryjnej, następujące informacje:
a) zdjęcie kandydata,
b) rok uzyskania dyplomu lekarza weterynarii,
c) tytuł i stopień naukowy,
d) posiadane specjalizacje,
e) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
f) funkcje pełnione w samorządzie,
g) adres poczty elektronicznej i / lub nr telefonu,
h) inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej.
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§ 56
1. Termin głosowania w poszczególnych rejonach wyborczych ustala okręgowa rada
lekarsko-weterynaryjna.
2. W terminie określonym w § 8 pkt 1 regulaminu okręgowa komisja wyborcza przesyła
członkowi rejonu wyborczego następujące dokumenty:
a) zawiadomienie o okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym,
b) kartę do głosowania,
c) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, którego wzór stanowi załącznik
nr 6. do regulaminu,
d)

dwie

koperty,

w

tym

kopertę

zewnętrzną

do

przesłania

głosu

drogą korespondencyjną,
e) instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną,
f) wskazanie adresu strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje
o kandydatach.
§ 57
1. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie
na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos.
2. Kartę do głosowania umieszcza się w kopercie wewnętrznej, oznaczonej napisem
„Koperta na kartę do głosowania”.
3. Zamkniętą kopertę na kartę do głosowania umieszcza się w kopercie zwrotnej,
umożliwiającej nieodpłatne przesłanie głosu, do której wkłada się również podpisane
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
4. Całość, to jest kartę do głosowania w zamkniętej kopercie wewnętrznej oraz
podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszcza się
w kopercie zwrotnej, którą przekazuje się lub przesyła korespondencyjnie do
okręgowej komisji wyborczej na jej adres w nieprzekraczalnym terminie przez nią
ustalonym. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego
w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do okręgowej
komisji wyborczej.
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5. Okręgowa komisja wyborcza prowadzi ewidencję wpływających kopert zwrotnych
oraz przechowuje je nienaruszone w sposób zabezpieczający przed dostępem
osób nieuprawnionych.

§ 58
1. Koperta zwrotna ma format C5 i opatrzona jest następującymi danymi:
a) nazwa i oznaczenie rejonu wyborczego,
b) imię i nazwisko lekarza weterynarii,
c) nr prawa wykonywania zawodu,
d) adres okręgowej komisji wyborczej,
e) informację o opłacie pocztowej.
2. Koperta na kartę do głosowania ma format C6 oraz oznaczona jest wyłącznie napisem
„Koperta na kartę do głosowania”.
3. Uszkodzenie koperty zwrotnej, umożliwiające wyjęcie koperty na kartę do głosowania
lub brak w kopercie zwrotnej podpisanego oświadczenia o osobistym oddaniu głosu
skutkuje potraktowaniem danego głosu jako głosu nieważnego.
§ 59
1. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej przekazuje, w zabezpieczonej
kopercie, przewodniczącemu komisji skrutacyjnej:
1) listę uprawnionych do głosowania w rejonie wyborczym,
2) instrukcje przeprowadzenia głosowania w rejonie wyborczym,
3) zamknięte koperty zewnętrzne z głosami oddanymi w drodze korespondencyjnej
przez członków rejonu wyborczego,
2. Przewodniczący komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego na liście członków tego
rejonu przy właściwym nazwisku członka, swoim podpisem potwierdza jego
uczestnictwo w wyborach, w trybie korespondencyjnym, a następnie stwierdza
nienaruszalność kopert zewnętrznych, otwiera kopertę zewnętrzną, potwierdza
obecność podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu i wrzuca do
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urny wyborczej zamkniętą kopertę na kartę do głosowania oraz odznacza oddanie
głosu na liście członków rejonu.
4. Koperty zewnętrzne oraz podpisane oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
które stanowią dokumentację zebrania, komisja skrutacyjna przekazuje okręgowej
komisji wyborczej wraz z dokumentacją wyborów.
5. Komisja skrutacyjna dokonuje przeliczenia głosów stosując odpowiednio § 16 ust. 3
oraz 4 regulaminu.
§ 60
1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania i przeliczeniu
głosów

niezwłocznie

przedstawia

wyniki

głosowania

oraz

przekazuje

w zabezpieczonej kopercie okręgowej komisji wyborczej:
1) listę głosujących w rejonie wyborczym;
2) koperty zewnętrzne;
3) podpisane oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
4) karty do głosowania z głosowania w danym rejonie wyborczym, zebrane
w zbiorczej, zabezpieczonej kopercie;
5) wszelkie protokoły z przeprowadzonych głosowań w rejonach wyborczych.
2. Okręgowa komisja wyborcza

przekazuje do biura izby nienaruszone koperty

z głosami oddanymi w drodze głosowania korespondencyjnego, które wpłynęły po
terminie przez nią ustalonym sporządzając protokół przekazania. Przekazane koperty
przechowywane są w stanie nienaruszonym w sposób zabezpieczający przed
dostępem osób nieuprawnionych przez okres nie krótszy niż pięć lat, chyba że
z przepisów odrębnych wynika obowiązek przechowania przez okres dłuższy. Po
upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje się komisyjnego
zniszczenia przechowywanych kopert sporządzając protokół zniszczenia.
§ 61
1. W przypadku przeprowadzania przez okręgową komisję wyborczą kolejnej tury
wyborów lub wyborów na wniosek, przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio.
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2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio
postanowienia pozostałych rozdziałów regulaminu.
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