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REGULAMIN DZIALANIA OKREGOWEJ KOMISJIWYBORCZEJ

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzadzie pielegniarek i poloznych (tj. Dz.U. 2018 r.
poz. 916 zezm.),
2. Uchwala Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielegniarek i Poloznych VII kadencji
z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminow wyborow do organow izb oraz trybu
odwolywania ich czlonkow.
3. Uchwala 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielegniarek i Poloznych z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie wysokosci skladki czlonkowskiej oraz zasad jej podzialu.
4. Uchwala Nr 398/VII/2019 ORPiP Regionu Siedleckiego z dnia 20 wrzesnia 2019 r.
w sprawie zarzadzenia wyborow Delegatow Okregowej Izby Pielegniarek i Poloznych
Regionu Siedleckiego na Okregowy Zjazd VIII Kadencji i powolania czlonkow Okregowej
Komisji Wyborczej oraz udzielenia pelnomocnictwa Prezydium do podejmowania decyzji
w sprawie rozpatrywania spraw zwiazanych z wyborami delegatow.

§1
1. Pierwsze posiedzenie Okregowej Komisji Wyborczej zwoluje Przewodnicz^ca Okregowej
Rady Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego.
2. Na posiedzeniu tym, w glosowaniu jawnym, dokonuje si? wyboru Prezydium Okregowej
Komisji Wyborczej w skladzie:Przewodniczaca/y Okregowej Komisji Wyborczej, dwoch
Wiceprzewodniczacych, Sekretarz oraz Czlonek Prezydium.

§2
1. Pracami Okregowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicz^ca/y,a w razie jego

nieobecnosci funkcje te pelni wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz^ca/y.
2. Decyzj^ o zwolaniu kolejnych posiedzen Okregowej Komisji Wyborczej podejmuje jej

Przewodnicza/cy, a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczaca/cy Okregowej
Komisji Wyborczej.

3. Obslug^ biurow^ Okregowej Komisji Wyborczej zapewnia Biuro Okregowej Izby
Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego.

§3
1. Decyzje Okregowej Komisji Wyborczej podejmowane s^ na posiedzeniach zwykl^

wiekszosci^ glosow w obecnosci co najmniej polowy czlonkow komisji.
2. Z przebiegu posiedzenia sporzadza si§ protokol. Do protokolu zalacza si^ list§ obecnosci.

§4
1. Okregowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrow prowadzonych przez Okregowy

Rade przygotowuje rejestry osob posiadaj^cych prawo wyborcze (rejestry wyborcze),
oddzielnie dla kazdego rejonu wyborczego.

2. Rejestr wyborcow zawiera nastepuj^ce dane: imi$ i nazwisko, oraz numer prawa
wykonywania zawodu, a takze informacje odnosnie tego czy w stosunku do danej osoby
zachodz^ okolicznosci wyl^czaj^ce czynne prawo wyborcze.



3. Czlonek samorzadu niewykonujacy zawodu, w tym emeryt lub rencista moze uczestniczyc
w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze Okregowej Izby
Piel?gniarek i Poloznych, ktorej jest Czlonkiem. Wniosek w tej sprawie powinien zostac
wniesiony do Okr?gowej Komisji Wyborczej nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zebrania wyborczego.

4. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we wlasciwym rejestrze wyborczym mog^ bye
skladane do Okregowej Komisji Wyborczej przez zainteresowanych Czlonkow samorzadu
nie pozniej niz na 14 dni przed terminem wyborow.

5. Czlonek Okregowej Izby Piel?gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego moze brae
udzial w zgromadzeniu wyborczym tylko w jednym rejonie wyborczym.

6. Czlonek samorzadu moze uzyskac informacje w zakresie weryfikacji i przynaleznosci do
rejonu wyborczego oraz przyslugiwania mu biernego i czynnego prawa wyborczego.
Moze to zrobic osobiscie w biurze Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Poloznych Regionu
Siedleckiego przy ul Mazurskiej 2 w Siedlcach, lub u Czlonka Okr?gowej Komisji
Wyborczej w danym rejonie wyborczym, po okazaniu si? dokumentem ze zdj?ciem,
najpozniej na 14 dni przed zebraniem wyborczym.

§5
1. Zebrania rejonu wyborczego zwoluje Okr?gowa Komisja Wyborcza.
2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje si? poprzez:

a) wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszen w siedzibie zakladu, w ktorym
odb?dzie si? zebranie wyborcze oraz w zakladach wchodz^cych w sklad rejonu
wyborczego w sposob umozliwiaj^cy zapoznanie si? z zawiadomieniem wszystkich
osob wpisanych do rejestru co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
b) publikacj? na stronie internetowej Okregowej Izby Piel?gniarek i Poloznych
Regionu Siedleckiego, www.oipip.siedlce.pi w terminie co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

3. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazuje si? dzien, godzin? oraz miejsce
zebrania, a takze planowany porz^dek obrad . Wzor zawiadomienia stanowi zal^cznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

§6
1. Zebranie wyborcze obejmuj? organizacj? zebrania wyborczego w jednym dniu w danym

rejonie wyborczym, w trakcie ktorego wybiera si? Komisj? Mandatowo-Skrutacyjnq,
zglasza si? kandydatow na Delegatow i w glosowaniu tajnym wylania si? Delegatow.

2. Kandydat ubiegaj^cy si? o bycie Delegatem przedstawia oswiadczenie (zal^cznik 2) do
niniejszego Regulaminu, zakresie posiadania biernego prawa wyborczego tj.
systematycznego oplacania skladki na rzecz Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Poloznych
Regionu Siedleckiego, zgodnie z Uchwal^ Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Delegatow,
za okres ostatnich 5-ciu lat.

3. Delegatem nie moze zostac piel?gniarka/ piel?gniarz/ polozna/polozny, ktory za okres co
najmniej jednego roku w okresie pi?ciu ostatnich lat, przed dniem wyborow nie
wykonywal obowiajzku oplacania skladki czlonkowskiej, do dnia oplacenia skladki
czlonkowskiej.



4. Wybrani Delegaci przedstawiaja zaswiadczenie (zalacznik 3) o oplacaniu skladek
w terminie 7 dni od dnia wyboru na Delegata, ktore dolacza si? do Karty Delegata
(zalacznik 4).

5. Osoba wykonujaca zawod, krocej niz wskazanie w pkt. 3 zobowiazana jest przedstawic
zaswiadczenie o oplacaniu skladek za ten okres.

6. Zalegle skladki nalezy uzupelnic w siedzibie Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Poloznych
Regionu Siedleckiego lub przelewem na konto nr 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

§7
1. W zebraniu wyborczym uczestnicza osoby wyl^cznie z danego rejonu wyborczego

i przedstawiciele Okr?gowej Komisji Wyborczej.
2. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel Okr?gowej Komisji

Wyborczej. Zebranie wyborcze w glosowaniu jawnym wybiera Przewodnicz^cego
zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2 czlonkow Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
sposrod pozostalych uczestnikow zebrania wyborczego.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyboru osob do Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej ich funkcje na zebraniu wyborczym moga pelnic przedstawiciele Okr?gowej
Komisji Wyborczej.

4. Czlonkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie moga kandydowac w wyborach
przeprowadzanych przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego.

5. Przedstawiciel Okr^gowej Komisji Wyborczej po wyborze Przewodniczacego zebrania
peinia funkcj? doradcy.

6. Przed wydaniem kart do glosowania, wyborcy potwierdzaj^ swoj udzial w glosowaniu
podpisem w rejestrze wyborcow .rejonu wyborczego.

§8
1. Glosowanie przeprowadza i nadzoruje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
2. Do zadan Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nalezy:

a) przyjmowanie zgloszen kandydatow na Delegatow na Okr^gowy Zjazd i odebranie
oswiadczen, o ktorym mowa w § 6,

b) sporzadzenie listy kandydatow,
c) przygotowanie kart do glosowania ze wskazaniem kandydatow w kolejnosci

alfabetycznej,
d) przeprowadzenie wyborow,
e) czuwanie w dniu wyborow nad przestrzeganiem regulaminu wyborow,
f) ustalanie wynikow glosowania po przeliczeniu oddanych glosow i sporzadzenia listy

wybranych delegate w na Okr^gowy Zjazd
g) ogloszenie wynikow wyborow w rejonie wyborczym

3. Komisja sporzadza protokol, ktory powinien zawierac :
a) alfabetyczn^ list? zgloszonych kandydatow
b) liczb? uprawnionych do glosowania
c) liczb? oddanych glosow
d) liczb? oddanych glosow waznych
e) liczb? oddanych glosow niewaznych
f) liczb? oddanych glosow na poszczegolnych kandydatow
g) list? wybranych Delegatow



h) podpisy czlonkow komisji
i) oswiadczenia
j) Karta Delegata z dolaczonym zaswiadczeniem o oplacaniu skladek

4. Wybory s^ wazne bez wzgledu na liczbe glosujacych.
5. Dokonanie wyboru mniejszej liczby Delegatow w danym rejonie niz liczba ustalona

w uchwale Okregowej Rady Piel^gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego
Nr 389/VII/2019 w sprawie zarzadzania wyborow Delegatow Okregowej Izby
Piel^gniarek i Poloznych na Okr^gowy Zjazd VIII Kadencji i powolania Czlonkow
Okregowej Komisji Wyborczej, nie ma wplywu na waznosc wyborow

§9
1. Kandydatow zglasza sie podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie (zalacznik nr 4)

do niniejszego Regulaminu.
2. Zgloszenie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przyjmuje wylacznie od uprawnionego

Czlonka samorzadu uczestniczacego w zebraniu wyborczym, w tym od kandydata.
3. Zgloszenie powinno zawierac:

a) imi^ i nazwisko zglaszajacego,
b) imie, nazwisko oraz zawod kandydata,
c) miejsce pracy kandydata.

4. Zgloszony kandydat, ktory musi bye obecny na zebraniu wyborczym, obowiazany jest
oswiadczyc, czy wyraza zgod^ na kandydowanie. Oswiadczenie jest skladane ustnie.

7. Kandydaci powinni przedstawic informacj? o przebiegu pracy zawodowej i spolecznej,
a uczestnicy zebrania wyborczego mog^ zadawac pytania zgloszonym Kandydatom.

8. Liczba kandydatow jest nieograniczona.
9. List$ kandydatow zamyka sie, jezeli po trzykrotnym zapytaniu przez Przewodnicz^cego

zebrania brak jest kolejnych zgloszen
§10

»

Stosuje si^ te same zasady do wszystkich kandydatur we wszystkich rejonach wyborczych

§11
1. Karta do glosowania obejmuje nastepujace dane :

a) piecz^c Okregowej Izby Piel^gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego,
b) oznaczenie rejonu wyborczego,
c) alfabetyczna list$ kandydatow, a przypadku zachowania proporcjonalnosci dwie listy

kandydatow z zaznaczeniem zawodu,
d) wskazanie jakajest dopuszczalna liczba wskazan,
e) pouczenie o sposobie glosowania.

2. Wzor karty do glosowania stanowi zalacznik 5 do niniejszego regulaminu
§12

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje odpowiednia liczby kart do glosowania.
§13

1. Wyboru dokonuje si§ poprzez wskazanie na karcie do glosowania kandydata, na ktorego
glosuj^cy oddaje swoj glos poprzez postawienie ,,X" przy nazwisku kandydata.

2. Glos jest niewazny wowczas :
a) gdy liczba wskazan jest wieksza od okreslonej w karcie do glosowania,
b) gdy karta zostala przedarta,



c) gdy na karcie do gtosowania dokonano jakichkolwiek dopiskow lub/i skreslen sprzecznych ze
sposobem gtosowania okreslonym w pkt. 1

3. Brak wskazan oznacza oddanie glosu waznego.
4. Glos mozna oddac tylko osobiscie
5. W przypadku bl?dnego wypelnienia nie wydaje sie drugiej karty do glosowania, a oddany

glos zalicza si? do glosow niewaznych.
§14

Przedstawiciele Okr?gowej Komisji Wyborcze zapewniaj^ warunki umozliwiaj^ce
zachowanie tajnosci glosowania zabezpieczaj^c urn? i zapewniaj^c odpowiednie warunki
podczas wypelniania kart do glosowania.

§15
Okresla si? nast?puj^ce zasady pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przy obliczaniu
wynikow glosowania:
1. Prac^ Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej kieruje jej przewodnicz^cy wyloniony sposrod

wybranych Czlonkow Komisji, przestrzegaj^c zasad okreslonych niniejszym
Regulaminie.

2. Z zebrania wyborczego sporz^dza si? protokol (zal^cznik 6) do niniejszego Regulaminu,
ktory po zakonczeniu glosowania i ustaleniu wyniku wyborow przekazuje si? do
Okr?gowej Komisji Wyborczej.

§16
1. Dokumentacj? zebrania wyborczego stanowia/.

a) zawiadomienie o zebraniu wyborczym,
b) protokol z przebiegu zebrania wyborczego,
c) listy obecnosc,
d) listy zgloszonych kandydatow na delegatow,
e) oswiadczenia o oplacaniu skladek czlonkowskich,
f) protokol Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
g) zabezpieczone karty do glosowania,
h) Karta Delegata, wraz ze stosownym zaswiadczeniem (zal^cznik nr 7)

3. Dokumentacja z zebrania wyborczego dostarczana jest bez zb?dnej zwloki do Okr?gowej
Komisji Wyborczej, ktora sprawdza poprawnosc przeprowadzenia wyborow.

4. Okr?gowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokolow stwierdza waznosc
wyborow Delegatow na Zjazd oraz sporzaxlza list? Delegatow na VIII Okr?gowy Zjazd,
ktor^ przekazuje Okr?gowej Radzie Piel?gniarek i Poloznych.

5. Okr?gowa Komisja Wyborcza w przypadku doparzenia si? uchybien formalno-prawnych
uniewaznia wybory w rejonie wyborczym i zwoluje ponownie zebranie wyborcze

6. Dokumentacja z zebrania wyborczego udost?pniana jest do wgl^du Czlonkom zebrania
wyborczego w biurze Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego
w obecnosci Czlonka Okregowej Komisji Wyborczej.

§17
1. Czlonkowie zebrania wyborczego maja^ prawo wniesienia skargi na przebieg wyborow do

Okr?gowej Komisji Wyborczej, w terminie nie pozniej niz 14 dni od dnia glosowania,
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborow Okr?gowa Komisja Wyborcza

uniewaznia wybory w rejonie wyborczym i zwoluje ponownie zebranie wyborcze.



3. W przypadku odrzucenia skargi przez Okregowa^ Komisj? Wyborcz^, wnosz^cemu
przysluguje odwolanie do Okregowej Rady Piel?gniarek i Poloznych Regionu
Siedleckiego, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia uchwaly odrzucaj^cej skarg?.

4. Uchwala Okr?gowej Rady Pielegniarek i Poloznych Regionu Siedleckiego
w przedmiocie rozpoznania odwolania jest ostateczna.

5. Dane osobowe w postaci: imi? i nazwisko, nr prawa wykonywana zawodu pielegniarki/
poloznej przetwarzane sâ  zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE
LI 19 z 4,5,2016, dalej zwane RODO.

§18
1. Dokumentacj? z wyborow nalezy zabezpieczyc przed ich utrata^ wskutek wystajrienia

zdarzen losowych.
2. Dokumentacja wyborow przechowywana jest w biurze Okr?gowej Izby Pielegniarek

i Poloznych Regionu Siedleckiego przez 5 lat od daty zakonczenia wyborow (Kat. B5),
a po tym czasie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

§19
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi^zku z realizowanymi pracami

przez Okr?gowq. Komisj? Wyborczajest Okregowa Izba Piel?gniarek i Poloznych Regionu
Siedleckiego z siedzib^ w Siedlcach przy ul. Mazurskiej 2.

2. Z administratorem danych osobowych mozna si? kontaktowac pod adresem siedziby
Administratora, telefon.: (25) 632-84-35 lub poczta^ e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl.

3. Administrator powolal Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Piotr Prekurat,
e-mail: iod@oipip.siedlce.pl

4. Dane osobowe w postaci imi? i nazwisko, nr prawa wykonywana zawodu pielegniarki lub
poloznej, podpis przetwarzane s^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. ustawa^ z dnia
1 lipca 201 Ir. o samorz^dzie piel?gniarek i poloznych (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 916 ze
zm). Pozostale dane kontaktowe oraz miejsce zatrudnienia przetwarzane s^ na podstawie
zgody.

5. Odbiorc^ danych osobowych s^ odpowiednie organy lub podmioty publiczne
w zakresie, w jakim sa_ niezb^dne do przeprowadzenia wyborow.

6. Do dokumentacji maja^ dost?p tylko osoby upowaznione przez Administratora.
7. Dokumentacja z wyborow zostanie zabezpieczona przed utrata^ wskutek wystajnenia

zdarzen losowych.
8. Dokumentacja z wyborow przechowywana jest w biurze Okregowej Izby Piel^gniarek

i Poloznych w Siedlcach przez 5 lat od daty zakonczenia wyborow (Kat. B5), a po tym
czasie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

9. Osobie, ktorej dane s^ przetwarzane przysluguje prawo z^dania dost^pu do tresci swoich
danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, w zakresie w jakim prawo to nie jest
uregulowane na podstawie odr?bnych przepisow.

10. Osobie, ktorej dane s^ przetwarzane przysluguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmuja_cego si? ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urz?du Ochrony
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