
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW KORESPONDENCYJNYCH 

1. Wybory korespondencyjne w Śląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej rozpoczynają się w dniu 
03 marca 2021 r. (wysyłka pierwszych pakietów wyborczych); przewidywane zakończenie 
wyborów – 31 maja 2021 r. 30.06.2021 r. 

2. Wybory przeprowadzone będą w dwóch etapach. 

 

ETAP II  

Wybór delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze. 

1. Każdy członek rejonu wyborczego, z którego został zgłoszony choć jeden kandydat, otrzyma 
listem poleconym kopertę, a w niej: 
1. Niniejszą informację  
2. Informację o kworum w danym rejonie wyborczym 
3. Kartę do głosowania z zamieszczonymi w porządku alfabetycznymi kandydatami z tego 

rejonu. Informacje o kandydatach można znaleźć na stronie internetowej 
biuro@izbawetkatowice.pl 

4. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
5. Kopertę zwrotną, zewnętrzną, umożliwiającą nieodpłatne przesłanie oświadczenia i 

koperty z kartą do głosowania 
6. Kopertę do umieszczenia w niej wyłącznie karty do głosowania 

2. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie 
do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos. 

3. W kopercie wewnętrznej, oznaczonej napisem „Koperta na kartę do głosowania " umieszcza 
się wyłącznie wypełnioną kartę do głosowania. 

4. Zamkniętą kopertę na kartę do głosowania umieszcza się w kopercie zwrotnej=zewnętrznej, 
umożliwiającej nieodpłatne przesłanie głosu, do której wkłada się również podpisane 
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

5. 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 (np. wrzucając do skrzynki umieszczonej na ogrodzeniu siedziby w Katowicach, 
ul. Walecznych 4, zabezpieczonej przed zamoknięciem) lub przesyła drogą pocztową do Komisji 
wyborczej na adres Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie przez 
nią ustalonym to jest 05 maja 2021. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego 
głosującego w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do komisji 
wyborczej. 

6. Koperty dostarczone lub przesłane po wyznaczonym terminie uznaje się jako 
niedostarczone. Koperty takie przechowywane są w stanie nienaruszonym w sposób 
zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych przez okres nie krótszy niż pięć lat. 

7. Przewodniczący Komisji skrutacyjnych, które jednocześnie pełnią funkcję Komisji 
mandatowej przedstawia wynik wyborów poprzez sporządzenie stosownych protokołów oraz 
umieszczenie na stronie internetowej Izby alfabetycznej listy wybranych delegatów na Zjazd 
Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 

 

 

POUCZENIE: 

1) Uszkodzenie koperty zewnętrznej, umożliwiające wyjęcie koperty na kartę do głosowania lub 



2) Brak w kopercie zewnętrznej podpisanego oświadczenia o osobistym oddaniu głosu 
(włożenie oświadczenia do koperty na kartę do głosowania traktowane będzie jako brak 
oświadczenia) lub 

3) Oddanie głosów na większą ilość kandydatów niż mandatów do obsadzenia 

skutkuje potraktowaniem danego głosu jako głosu nieważnego. 

4) Brak kworum – odesłanie kopert przez mniejszą ilość lekarzy weterynarii, niż wyliczona, z 
danego rejonu wyborczego 

skutkuje potraktowaniem takich wyborów jako nieodbytych w danym rejonie wyborczym. 

 
Głosy oddane przez lekarzy weterynarii wpisanych na listę rejonu wyborczego, a nie wykonujących 
zawodu lekarza weterynarii (lub którzy nie podali miejsca wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
do biura Izby) nie jest liczone do kworum. 

 

Ewentualną drugą turę wyborów Rada Śl.I.L-W. ustala w przypadku stwierdzenia braku kworum  
w danym rejonie wyborczym, gdy w wyborach w I turze nie została wyłoniona wystarczająca ilość 
delegatów do obsadzenia wszystkich organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub na pisemny 
wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania w danym rejonie wyborczym. 

 


