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Informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów 

na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych 

w trybie korespondencyjnym w 2021 r. 

 
1. Zgodnie z § 53 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) Okręgowa Komisja Wyborcza 

zawiadamia, że z uwagi na wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii wybory delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii 

Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzone zostaną w 2021 r.  w trybie 

korespondencyjnym i będą przeprowadzone w dwóch etapach. Więcej informacji na ten 

temat znajduje się na stronie internetowej DILW z zakładce: 

Aktualności/Informacje na Zjazd 

2. Okręgowa Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na 

delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej. 

3. W pierwszym etapie wyborów członkowie DILW otrzymają listem poleconym kopertę 

zawierającą: 

a) Niniejszą informację 

b) Formularz zgłoszeniowy kandydata (dostępny również na stronie internetowej 

c) Listę członków rejonu wyborczego (dostępną również na stronie internetowej 

d) Kopertę zwrotną umożliwiającą nieodpłatne przesłanie zgłoszenia 

4. Kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez innego członka 

danego rejonu wyborczego. 

5. Zgłoszenia należy dokonać przy pomocy załączonego formularza zgłoszeniowego. 

6. Zgłaszać można kandydatów wyłącznie z przypisanego rejonu wyborczego.  

7. Zgłaszać można więcej niż jednego kandydata z przypisanego rejonu wyborczego 

(formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej izby). 

8. Okręgowa Komisja Wyborcza określa termin zgłaszania kandydatów na dzień 29 czerwca 

2021 r., a termin ustalania list kandydatów na dzień 6 lipca 2021 r. Celem zachowania 

terminu zgłoszenie powinno być najpóźniej dnia 29 czerwca 2021 r. wysłane listem 

poleconym na adres Biura DILW lub złożone osobiście w Biurze, przy czym w przypadku 

wysłania zgłoszenia listem poleconym data wpływu nie może być późniejsza niż 5 lipca 

2021 r. Kandydatury,  które zostaną doręczone osobiście lub drogą elektroniczną po dniu 

29 czerwca 2021 r. lub w przypadku wysłania listem poleconym do dnia 29 czerwca 2021 

r. wpłyną do Biura po 5 lipca 2021 r. nie zostaną uwzględnione. 

9. Okręgowa Komisja Wyborcza i Rada DILW zdecydowanie rekomendują wszystkim 

członkom Izby zainteresowanym zgłoszeniem kandydatury, aby dokonali tego przez 



wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego oraz zgody na adres mailowy biura DILW 

(biuro@dilwet.pl), a w razie braku możliwości technicznych przekazali formularz 

zgłoszeniowy bezpośrednio do biura DILW (do dnia 29 czerwca 2021 r.). 

10. Zgłaszanie kandydatów na delegatów w danym rejonie wyborczym może również 

następować drogą korespondencyjną przy pomocy załączonej zaadresowanej koperty 

zwrotnej umożliwiającej nieodpłatne przesłanie zgłoszenia.  

11. Zgodnie z § 54 ust. 3 regulaminu wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza poucza, 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 (tj. do 5 

lipca 2021 r.) nie wpłyną do Biura DILW. 

12. Przypisany Pani Doktor/Panu Doktorowi numer rejonu wyborczego znajduje się w polu 

adresowym koperty wraz z innymi danymi osobowymi.  

13. Lista członków  rejonu wraz z numerem i nazwą przypisanego rejonu wyborczego stanowi 

załącznik do przesłanej informacji.  

14. Po sporządzeniu list kandydatów na delegatów na zjazd zostaną Państwo listownie 

poinformowani o dalszych czynnościach w ramach przeprowadzanych wyborów (II etap). 

Przy czym rejony, w których w I etapie nie zostanie zgłoszony ani jeden kandydat – nie 

będą brały udziału w etapie II. 

 

 

 

 

 

 Okręgowa Komisja Wyborcza: 

 

1. Bogusław Czerski 

2. Artur Bogucki 

3. Grzegorz Ciszewski 

4. Julian Jakubiak 

5. Agnieszka Noszczyk-Nowak 

 


