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I. Etap – odbiór głosów korespondencyjnych

W dniu dyżuru przy urnie przewodniczący komisji skrutacyjnej odbiera 
z biura OIL głosy korespondencyjne i zabiera je na miejsce dyżuru.



II. Etap – otwarcie, odnotowanie i wrzucenie do urny głosów 
korespondencyjnych 

1/ komisja skrutacyjna sprawdza nienaruszalność i prawidłowość 
oznakowania kopert zewnętrznych głosów korespondencyjnych.

2/ przewodniczący komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego na liście 
członków tego rejonu przy właściwym nazwisku członka, swoim podpisem 
potwierdza jego uczestnictwo w wyborach w trybie korespondencyjnym, 

3/ przewodniczący komisji skrutacyjnej otwiera kopertę zewnętrzną i 
wrzuca do urny wyborczej nieoznakowaną kopertę wewnętrzną oraz 
odznacza oddanie głosu na liście członków rejonu.

Uwaga:
Koperty zewnętrzne, które stanowią dokumentację zebrania, komisja 

skrutacyjna przekazuje potem komisji wyborczej wraz z dokumentacją 
wyborów.

Nie wyrzucać kopert zewnętrznych!



III. Etap – przeprowadzenie głosowania osobistego

1/ przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza rozpoczęcie głosownia.

2/ przewodniczący wyjaśnia zasady głosowania: wyboru dokonuje się przez
wskazanie na karcie do głosowania kandydata lub kandydatów, na których
głosujący oddaje swój głos.

3/ przewodniczący informuje ile maksymalnie wskazań może oddać
głosujący – tj. ile mandatów jest do obsadzenia w danym rejonie.

4/ przewodniczący komisji skrutacyjnej wydaje każdemu członkowi rejonu
obecnemu na spotkaniu – jeśli nie głosował w trybie korespondencyjnym -
kartę do głosowania wraz z nieoznakowaną kopertą. Odbiór karty i koperty
głosujący potwierdza na liście członków rejonu podpisem i pieczątką.

Uwaga:
- Jeśli na zebraniu jest obecna osoba, która oddała już głos w trybie

korespondencyjnym, nie może ponownie oddać głosu (głosować
osobiście).



5/ członek rejonu wyborczego głosujący osobiście potwierdza pieczątką
lekarską i swoim podpisem na liście członków rejonu wyborczego
uczestnictwo w wyborach, następnie otrzymuje od komisji skrutacyjnej kartę
do głosowania wraz z nieoznakowaną kopertą.

6/ członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez
wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny
wyborczej

Uwaga:

W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać
komisji skrutacyjnej dokument potwierdzający tożsamość. Dokument 

powinien być również okazany w każdym przypadku, gdy istnieją wątpliwości 
co do tożsamości lekarza.

7/ przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza zakończenie głosowania.



IV. Etap – ustalenie quorum

Komisja skrutacyjna ustala czy spełniony został wymóg kworum
wyborczego: czy głosowało co najmniej 20% ogólnej liczby członków
rejonu wyborczego.
↓
Jeśli nie – komisja nie przystępuje do liczenia głosów, przewodniczący
zamyka zebranie, komisja wypełnia protokół.
↓
Jeśli tak → komisja przystępuje do liczenia głosów.



V. Etap – podliczenie głosów

1/ przewodniczący komisji skrutacyjnej otwiera urnę i wyjmuje z
niej koperty z głosami

2/ komisja skrutacyjna otwiera koperty, wyjmuje karty do
głosowania i oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.



Głosy oblicza się wg następujących zasad:

1/ Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie do głosowania
kandydata lub kandydatów, na których głosujący oddaje swój głos.

2/ Głos jest nieważny, jeżeli:
• liczba wskazań w karcie do głosowania jest większa od liczby

mandatów do obsadzenia lub
• gdy karta do głosowania została przedarta w całości,

a w przypadku głosowania w drodze korespondencyjnej również, gdy:
• nie oznakowana koperta zawiera więcej niż jedną kartę do głosowania,

jeżeli uszkodzenie koperty zewnętrznej umożliwia wyjęcie koperty
nieoznakowanej,

• Brak pieczątki lub podpisu lekarza w ramace na kopercie zewnętrznej

3/ Głos uznaje się za ważny również, jeżeli na karcie do głosowania nie
znajduje się wskazanie żadnego kandydata. Uznaje się go za wstrzymujący
się od głosu.



VI. Etap – ustalenie ważności wyborów i wyników głosowania 

Za wybranych uznaje się:

- tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia w danym rejonie,

- którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów – pod warunkiem że na
danego kandydata głosowało co najmniej 5% członków rejonu (nie
mniej niż 3 głosy).

Uwaga:

Jeżeli w wyniku głosowania w rejonie wyborczym dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do
ostatnich mandatów, przeprowadza się losowanie spośród tych
kandydatów. Losowanie przeprowadza przewodniczący komisji
skrutacyjnej, który ustala sposób przeprowadzenia tego losowania.



VII. Etap – ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu. 

1/ przewodniczący ogłasza wyniki wyborów,

2/ komisja skrutacyjna sporządza protokół zebrania, który podpisuje
przewodniczący.



VIII. Etap – przekazanie dokumentacji

Przewodniczący komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania
niezwłocznie przekazuje w zabezpieczonej kopercie okręgowej komisji
wyborczej:
1. listę głosujących w rejonie wyborczym;
2. koperty zewnętrzne;
3. karty do głosowania w zabezpieczonej kopercie;
4. protokół przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym.



Podsumowanie

Na posiedzenie przy urnie wyborczej należy zabrać:

1/ z biura OIL:
- urnę wyborczą
- listy członków rejonu 
- formularz protokołu
- karty do głosowania w kopertach
- głosy oddane korespondencyjnie

2/ we własnym zakresie:
- kalkulator
- długopis
- telefon 


