
WYBORY NA VIII KADENCJE, SAMORZADU PIELEGNIAREK I POLOZNYCH

Szanowne Piel^gniarki i Polozne, Szanowni Piel^gniarze i Polozni
Czlonkowie Okrf gowej Izby Pielf gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego

Zbliza sie^ koniec VII Kadencji dzialania organow samorzadu piel^gniarek i poloznych.
W dniach 04-05 czerwca 2019 r. zostal zwolany I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielegniarek
i Poloznych, na ktorym Delegaci wprowadzili zmiany w regulaminach i ustalili, iz wybory na
VIII Kadencje maja si$ odbyc w terminie Zjazdu Budzetowego w 2020 r.
Na podstawie ustaleh Naczelna Rada Piel^gniarek i Poloznych uchwala^ Nr 360/VII/2019
i uchwalq Nr 361/VII/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku okreslila nastepuj^cy kalendarz
wyborczy (uchwaly w zataczeniu).

W zwiazku z powyzszym Okregowa Rada Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego na
posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia 2019 r. podjela uchwale w sprawie zarz^dzenia wyborow
Delegatow Okr^gowej Izby Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego na Okr^gowy
Zjazd VIII Kadencji i powolania Okr^gowej Komisji Wyborczej oraz udzielenia
pelnomocnictwa Prezydium do podejmowania decyzji w sprawie rozpatrywania spraw
zwiazanych z wyborami delegatow.

Terminarz wyborow w poszczegolnych rejonach wyborczych przedstawi w najblizszym
czasie Okregowa Komisja Wyborcza.

Komisja bedzie dzialala w oparciu o Regulamin dzialania Okregowej Komisji Wyborczej.
Na obszarze naszej Izby wybory rozpocznq sie od 25 listopada 2019 r., planowane
zakonczenie do 20 stycznia 2020 r.

Termin i miejsce Okregowego Zjazdu Delegatow zostana^ ustalone na kolejnym posiedzeniu
Okregowej Rady Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego, ktore zaplanowane jest na
dzieh 17 grudnia 2019 r.

Czas wyborow to bardzo dobry czas na analize. dzialalnosci samorzqdu i formulowanie
wnioskow, ktore b^d^ mogly bye uwzglednione w strategii samorzq.du VIII Kadencji.

do wszystkich Piel^gniarek i Poloznych, Piel^gniarzy i Panow Poloznych
o wygospodarowanie czasu i uczestnictwo wyborach w swoich rejonach wyborczych.

Jednoczesnie przypominam, ze przynaleznosc do samorzadu, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzadzie pielegniarek i poloznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916
ze zm.) jest obowiazkowa. Ponadto zwracam si$ z prosba o uregulowanie spraw zwiazanych
z czlonkowstwem w Okr^gowej Izbie Piel^gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego.
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