
Uchwała Nr 1386/VII/2019 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

z dnia 6 września 2019 r. 

 

w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 

 i Położnych VIII kadencji  

 
Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 2018.916 t.j. 

ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 2 I nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji  

z dnia 4 czerwca 2019 r.  w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków uchwala 

się, co następuje:  

 
            § 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zarządza wybory delegatów na Okręgowy Zjazd 

Pielęgniarek i Położnych  VIII kadencji. 

 

 § 2. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę  

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry 

wyborcze), oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego  z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa 

wykonywania zawodu, a także informacji odnośnie tego czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności 

wyłączające czynne prawo wyborcze. 

 

 § 3. 1. Wykaz rejonów wyborczych zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

odrębną uchwałą. 

  2. Ustalając okręgi wyborcze Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może określić liczbę 

mandatów przypadających na pielęgniarki i położne proporcjonalnie do ich liczby w rejonie wyborczym.  

W takim przypadku głosujący dokonuje wyboru głosując odrębnie na pielęgniarki i położne. 

 

 § 4. 1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 70 osób zarejestrowanych w danym rejonie 

wyborczym. 

 2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do rejonu wyborczego 

przez liczbę określoną w ust. 1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, przyznaje się dodatkowy 

mandat. 

             3. Wykaz liczby delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych zatwierdzi Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Łodzi odrębną uchwałą. 

 

§ 5. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ustala we wszystkich rejonach wyborczych 

minimalną liczbę mandatów przypadających na położne w ten sposób, że jeżeli w danym rejonie jest 

zarejestrowanych co najmniej 20 położnych, a na rejon ten przypadają co najmniej dwa mandaty,  

to co najmniej jeden mandat przypada na położną. 

W przypadku, gdy żadna położna nie może lub nie chce kandydować, mandat przypada pielęgniarce. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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