
INFORMACJA WS WYBORÓW DELEGATÓW VIII KADENCJI 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE 
 

1. Prawo wyborcze: 

a) czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania): 

- członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z danego rejonu 

wyborczego, 

- wobec, którego okręgowy sąd lub naczelny Sąd nie orzekł kary zakazu pełnienia 

funkcji z wyboru w organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu, 

- wobec, którego sąd (powszechny) nie orzekł prawomocnie środka karnego 

pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie 

wykonywania zawodu, 

- wobec, którego sąd lub prokurator nie wydał postanowienia o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego w postaci zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

b) bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym): 

- członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z danego rejonu 

wyborczego, 

- wobec, którego okręgowa rada nie wydała uchwały o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu z powodu całkowitej albo częściowej niezdolności do 

wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia, 

- wobec, którego sąd okręgowy albo Naczelny Sąd nie orzekła kary (nie dotyczy kary 

upomnienia), 

- wobec, którego sąd (powszechny) nie orzekł prawomocnie środka karnego 

pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie 

wykonywania zawodu, 

- wobec, którego sąd lub prokurator nie wydał postanowienia o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego w postaci zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu (powszechnego) za popełnione umyślnie 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

- który za okres co najmniej jednego roku w okresie 5 ostatnich lat przed dniem 

wyborów nie wykonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej (do dnia opłacenia 

składki); 

 

2. Rejestry wyborcze: 

a) okręgowa rada przygotowuje listy wyborcze, 

b) członkowie samorządu mają prawo weryfikowania przynależności do danego okręgu 

wyborczego, to uprawnienie mogą realizować poprzez kontakt z biurem OIPiP w Rzeszowie, 

telefoniczny: (17) 77 88 483 lub osobiście, 

c) listy wyborcze nie będą publikowane, 

d) członek samorządu, który nie wykonuje zawodu, w szczególności emeryt lub rencista, może 

uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym swojej izby, 

e) wnioski dotyczące umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być składane do 

okręgowej komisji wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów, 

f) przepisy nie dopuszczają dopisywania się do rejestru wyborczego w dniu zebrania 

wyborczego. 


