
OBWIESZCZENIE 

OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W OLSZTYNIE 

z dnia 3 stycznia 2022r. 

o wynikach wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy Warmińsko- Mazurskiej Izby Lekarskiej 

w Olsztynie na kadencję IX w latach 2022-2026. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 

1342) i § 45 ust. regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu 

odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 

stycznia 2010 r. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego XIII 

Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016r. ustalony w obwieszczeniu nr 7/16/VII Prezesa 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.) oraz uchwały okręgowej komisji wyborczej z dnia 

3 stycznia 2022 r. w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów na okręgowy 

zjazd lekarzy, okręgowa komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd 

lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie IX kadencji w latach 2022-2026. 

 

Dział I 

Dane zbiorcze w skali Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. 

 

Rozdział 1. Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadziła okręgowa komisja wyborcza i 26 komisji skrutacyjnych. Do  komisji 

skrutacyjnych powołano 6 osób – 4 osoby z okręgowej komisji wyborczej i 2 członków izby lekarskiej. 

2. Wybory przeprowadzono w 26 rejonach wyborczych z utworzonych 27 rejonów. 

3. W rejonie wyborczym nr 20 -lekarze powiatów węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego- 

posiadającym 3 mandaty delegata, wyborów nie przeprowadzono ze względu na brak zgłoszonych 

kandydatów. 

4.  Delegatów wybierano spośród 114 kandydatów na 128 mandaty delegata przy ogólnej liczbie 

mandatów 131. 

 

Rozdział 2. Zbiorcze dane o głosowaniu 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania (liczba członków izby lekarskiej, posiadających czynne 

prawo wyborcze, wchodzących w skład 26 rejonów wyborczych w których zorganizowano 

zgromadzenia wyborcze) wynosiła  3804 w tym 2946 lekarzy i 858 lekarzy dentystów.                                                    

2. W  wyborach uczestniczyło 963 wyborców to jest 25,3 % uprawnionych do głosowania. 

3. W głosowaniu uczestniczyło 928 wyborców to jest 24,4 % uprawnionych do głosowania, z tego 916 

głosowało w trybie korespondencyjnym co stanowi  98,7% uczestniczących w głosowaniu i 12 

głosowało osobiście co stanowi 1,3% uczestniczących w głosowaniu. 

4. Z urn wyjęto 928 kart do głosowania. 



5. Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 928, co stanowi 100% liczby kart do głosowania. 

6. Liczba głosów ważnych (ogólna liczba głosów) wyniosła 928, w tym 4 głosy wstrzymujące się, co 

stanowi 100% ogólnej liczby głosów.  

 

Rozdział 3. Zbiorcze wyniki głosowania na kandydatów i wyniki wyborów delegatów 

1. Wybory odbyły się w 26 rejonach wyborczych, w tym 20 utworzonych dla lekarzy i 6 utworzonych 

dla lekarzy dentystów. 

2. Wybrano 93 delegatów co stanowi 70,9% ogólnej liczby mandatów, w tym 67 lekarzy, co stanowi 

51,1% ogólnej liczby mandatów delegata i 72,0 % liczby wybranych delegatów oraz 26 lekarzy 

dentystów, co stanowi 19,8 % ogólnej liczby mandatów delegata i 28% liczby wybranych delegatów. 

3. Nie wybrano 38 delegatów, 34 lekarzy i 4 lekarzy dentystów. W rejonie 20 nie wybrano 3 delegatów 

ze względu na niezorganizowanie wyborów w rejonie z powodu niezgłoszenia żadnego kandydata (na 3 

mandaty) a w rejonie 19 gdzie zgłoszono 1 kandydata (na 6 mandatów) i rejonie 21 gdzie zgłoszono 2 

kandydatów (na 6 mandatów) ze względu na brak kworum wyborczego. 

Pozostałych 23 delegatów nie wybrano w rejonach w których liczba mandatów była większa niż liczba 

zgłoszonych kandydatów.  

  

 

Dział II 

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w rejonach wyborczych 

Rozdział 1. 

Rejon wyborczy nr 01-Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 42) - 28,7% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 42, korespondencyjnie 42 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 42 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 42 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 42 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 28,7%.  

10. Wybrano 5 delegatów ze zgłoszonych 7 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę 

głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących 

w skład rejonu wyborczego (8): 



 1) Dziejowska Maria, Wanda                              lekarz              32 

 2) Sankowska Ewa, Maria                                   lekarz              29 

 3) Szmyt Małgorzata                                           lekarz               25 

 4) Krzynówek Irena                                             lekarz              14 

 5) Wojciechowski Ireneusz, Wiesław                  lekarz            14 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Rejon wyborczy nr 02- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 9. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 62) - 21,5% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 59, korespondencyjnie 57 (96,6%), osobiście 2 (3,4%). 

4. Z urny wyjęto 59 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 59 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 59 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 20,5%.  

10. Wybrano 9 delegatów ze zgłoszonych 9 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę 

głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących 

w skład rejonu wyborczego (14): 

 1) Andrasz Ewa, Agnieszka                                 lekarz              37 

 2) Malinowski Piotr                                             lekarz               37 

 3) Bujnowski Tomasz                                          lekarz               35 

 4) Budkiewicz Robert                                          lekarz               31 

 5) Tyllo Mateusz                                                  lekarz             31 

 6) Jancewicz Patryk                                             lekarz               27 

 7) Dowgird Maria                                                lekarz               22 

 8) Sowa Mariusz                                                  lekarz               18 

 9) Januszko Leonard                                            lekarz                16 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 



Rozdział 3. 

Rejon wyborczy nr 03- Miejski Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 6. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach - 49) - 26,8% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 48, korespondencyjnie 48 (100%),  osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 48 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 48 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 48 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 26,2%.  

10. Wybrano 6 delegatów ze zgłoszonych 8 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę 

głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących 

w skład rejonu wyborczego (9): 

 1) Zabłocki Marek                                               lekarz              27 

 2) Brożek Paulina                                                lekarz              23 

 3) Owczarczyk-Saczonek Agnieszka, Barbara    lekarz             21 

 4) Szmyt Piotr, Andrzej                                       lekarz              21 

 5) Pyszko Arkadiusz, Edmund                            lekarz            19 

 6) Łesiów Roman                                                lekarz               12 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 4. 

Rejon wyborczy nr 04- SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 32) - 22,4% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 32, korespondencyjnie 30 (93,7%), osobiście 2 (6,3%). 

4. Z urny wyjęto 32 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 32 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 



8. Liczba głosów ważnych – 32 t.j. 100% ogólnej liczby głosów w tym 1 wstrzymujący się. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 22,4%.  

10. Wybrano 5 delegatów ze zgłoszonych 6 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (7): 

 1) Abramczyk Jarosław                                       lekarz              22 

 2) Parfianowicz Jarosław                                     lekarz              22 

 3) Wasilewska-Teśluk Ewa, Katarzyna               lekarz              18 

 4) Snarska Jadwiga                                              lekarz              15 

 5) Dąbrowska-Łukaszuk Czesława                      lekarz            10 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 5. 

Rejon wyborczy nr 05- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 2. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 16) - 24,2% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 16, korespondencyjnie 15 (93,7%), osobiście 1 (6,3%). 

4. Z urny wyjęto 16 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 16 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 16 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 24,2%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (3): 

 1) Dyśko Łukasz                                                  lekarz              12 

 2) Glinka Lidia                                                     lekarz              10 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Rejon wyborczy nr 06- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. 



1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 1. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 11) - 32,3% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 11, korespondencyjnie 11 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 11 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 11 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 11 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 32,3%.  

10. Wybrano 1 delegata ze zgłoszonego 1 kandydata. 

11. Delegatem został wybrany kandydat, który uzyskał liczbę głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby 

lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład rejonu wyborczego (3): 

 1) Jaśkiewicz Łukasz                                          lekarz              11 

2. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 7. 

Rejon wyborczy nr 07- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, lekarze 

psychiatrzy miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 2. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 16) - 24,6% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 15, korespondencyjnie 15 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 15 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 15 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 15 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 23,1%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (3): 

 1) Korbut Józef                                                    lekarz              9 



 2) Wasilewska Agnieszka                                    lekarz              9 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 8. 

Rejon wyborczy nr 08- Lekarze NZOZ i prywatnie praktykujący miasta Olsztyn, lekarze NFZ, 

Sanepid-u i urzędów. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 9. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 84) - 31,8% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 78, korespondencyjnie 78 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 78 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 78 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 78 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 29,5%.  

10. Wybrano 9 delegatów ze zgłoszonych 14 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (13): 

 1) Cichowski Leszek                                           lekarz               37 

 2) Zakrzewska Ewa, Renata                                lekarz               35 

 3) Fliskowska-Wilczek Mirona Joanna               lekarz               34 

 4) Misiewicz Joanna, Dorota                               lekarz               32 

 5) Niemier Piotr, Marek                                       lekarz             32 

 6) Kula Bogdan                                                    lekarz               29 

 7) Bieniecki Marek                                              lekarz                27 

 8) Piotrowski Sławomir                                       lekarz                21 

 9) Trusewicz Jan, Zygmunt                                 lekarz                21 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Rejon wyborczy nr 09- Lekarze emeryci i renciści miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 



2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 32) - 30,5% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 31, korespondencyjnie 31 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 31 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 31 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 31 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 29,5%.  

10. Wybrano 4 delegatów ze zgłoszonych 6 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (5): 

 1) Łaskarzewska-Resiak Krystyna, Alicja          lekarz              24 

 2) Borzuchowska Otylia, Janina                         lekarz              20 

 3) Łukaszuk Jan                                                  lekarz              20 

 4) Sochacka-Żagałkowicz Justyna, Danuta       lekarz               16 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 10. 

Rejon wyborczy nr 10- Lekarze powiatu olsztyńskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 6. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 39) - 23,4% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 37, korespondencyjnie 37 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 37 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 37 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 37 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 22,2%.  

10. Wybrano 5 delegatów ze zgłoszonych 5 kandydatów. 



11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (8): 

 1) Piotrowska-Wróbel Brygida                            lekarz              23 

 2) Muzolf Małgorzata                                          lekarz              20 

 3) Cybulak Krzysztof                                           lekarz             17 

 4) Kida-Purpurowicz Grażyna                             lekarz              13 

 5) Cetnarowicz Julita                                           lekarz             9 

12. Mandaty nieobsadzone - 1.  

 

Rozdział 11. 

Rejon wyborczy nr 11- Lekarze powiatu iławskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 38) - 27,9% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 34, korespondencyjnie 34 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 34 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 34 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 34 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 25%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (7): 

 1) Żuralski Roman                                               lekarz              23 

 2) Chlebowska-Kulik Anna                                 lekarz              22 

12. Mandaty nieobsadzone - 3. 

 

 

Rozdział 12. 

Rejon wyborczy nr 12- Lekarze powiatu ostródzkiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 



2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 45) - 27,4% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 44, korespondencyjnie 44 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 44 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 44 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 44 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 26,8%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (8): 

 1) Kocbach Piotr                                                  lekarz              38 

 2) Szadurska-Noga Marta                                    lekarz              12 

12. Mandaty nieobsadzone- 3. 

 

Rozdział 13. 

Rejon wyborczy nr 13- Lekarze powiatów działdowskiego i nowomiejskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 41) - 26,3% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 39, korespondencyjnie 38 (97,4%), osobiście 1 (2,6%). 

4. Z urny wyjęto 39 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 39 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 39 t.j. 100% ogólnej liczby głosów w tym 2 głosy wstrzymujące się. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 25%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (8): 

 1) Reguła Janusz                                                  lekarz              27 



 2) Roman Grzegorz                                              lekarz              21 

12. Mandaty nieobsadzone- 3. 

 

Rozdział 14. 

Rejon wyborczy nr 14- Lekarze powiatów lidzbarskiego i bartoszyckiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 46) - 34,6% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 42, korespondencyjnie 42 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 42 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 42 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 42 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 31,6%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (7): 

 1) Bok Adam                                                       lekarz              32 

 2) Włodarczyk-Szczepańska Wiesława              lekarz              23 

12. Mandaty nieobsadzone- 2. 

 

Rozdział 15. 

Rejon wyborczy nr 15- Lekarze powiatu kętrzyńskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 35) - 33,7% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 32, korespondencyjnie 32 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 32 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 32 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 32 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 



9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 30,8%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (5): 

 1) Sykisz-Mikucka Grażyna                                lekarz              25 

 2) Bykowski Jan                                                  lekarz                9 

12. Mandaty nieobsadzone- 2. 

 

Rozdział 16. 

Rejon wyborczy nr 16- Lekarze powiatu giżyckiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 53) - 37,3% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 53, korespondencyjnie 52 (98,1%), osobiście 1 (1,9%). 

4. Z urny wyjęto 53 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 53 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 53 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 37,3%.  

10. Wybrano 5 delegatów ze zgłoszonych 5 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (7): 

 1) Stankiewicz Anna, Wioletta                            lekarz              38 

 2) Gugnowski Zbigniew                                      lekarz              34 

 3) Danieluk Stanisław                                          lekarz             30 

 4) Tańska Aleksandra                                          lekarz              24 

 5) Drużba Rajmund                                             lekarz            21 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

 

Rozdział 17. 



Rejon wyborczy nr 17- Lekarze powiatów szczycieńskiego i nidzickiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 27) - 20,5% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 24, korespondencyjnie 24 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 24 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 24 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 24 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 18,2%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (7): 

 1) Nowagiel Iwona                                              lekarz              20 

 2) Osmolińska-Topolska Danuta                         lekarz                9 

12. Mandaty nieobsadzone- 2. 

 

Rozdział 18. 

Rejon wyborczy nr 18- Lekarze powiatów mrągowskiego i piskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 5. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 37) - 23,9% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 36, korespondencyjnie 36 (100%), osobiście 0 (0%). 

4. Z urny wyjęto 36 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 36 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 36 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 23,2%.  

10. Wybrano 9 delegatów ze zgłoszonych 9 kandydatów. 



11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (8): 

 1) Tańcula Irena, Małgorzata                               lekarz              29 

 2) Barwiński Kazimierz                                       lekarz              10 

12. Mandaty nieobsadzone- 3. 

 

Rozdział 19. 

Rejon wyborczy nr 19- Lekarze powiatu ełckiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 6. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 29) - 15,4% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 29, korespondencyjnie 29 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 29 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 29 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 29 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 15,4%.  

10. Nie wybrano delegatów z 1 zgłoszonego kandydata ponieważ nie osiągnięto 20% kworum 

wyborczego.  

11. Mandaty nieobsadzone- 6. 

 

Rozdział 20. 

Rejon wyborczy nr 20- Lekarze powiatów węgorzewskiego, oleckiego i gołdapskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 3. 

2. Wyborów nie zorganizowano ze względu na brak zgłoszonych kandydatów na delegatów. 

3. Mandaty nieobsadzone- 3. 

 

Rozdział 21. 

Rejon wyborczy nr 21- Lekarze rezydenci miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 6. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach- 15) - 8,8% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  



3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 15, korespondencyjnie 15 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 15 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 15 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 15 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 8,8%.  

10. Nie wybrano delegatów z 2 zgłoszonych kandydatów ponieważ nie osiągnięto 20% kworum 

wyborczego. 

12. Mandaty nieobsadzone- 6. 

 

Rozdział 22. 

Rejon wyborczy nr 22- Lekarze dentyści miasta Olsztyn. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 11. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 81) - 24,9% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 81, korespondencyjnie 76 (93,8%), osobiście 5 (6,2%). 

4. Z urny wyjęto 81 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 81 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 81 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 24,9%.  

10. Wybrano 11 delegatów ze zgłoszonych 12 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (16): 

 1) Lella Anna                                                      lekarz dentysta             52 

 2) Miśków Katarzyna                                          lekarz dentysta             42 

 3) Kaczmarek-Mielęcka Urszula, Agnieszka      lekarz dentysta             41 

 4) Żółkiewicz-Kabać Katarzyna, Krystyna         lekarz  dentysta            39 

 5) Eliszewska Małgorzata, Izabela                      lekarz dentysta            38 

 6) Dudziński Leszek, Władysław                        lekarz dentysta             36 

 7) Miłosz Maria                                                   lekarz dentysta              35 



 8) Wieczorek Cezary, Henryk                             lekarz dentysta              35 

 9) Czapliński Leszek, Tomasz                             lekarz dentysta             34 

 10) Rutkowska Agnieszka, Małgorzata               lekarz dentysta             27 

 11) Szyndralewicz-Wieczorek Magdalena          lekarz dentysta             27 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 23. 

Rejon wyborczy nr 23- Lekarze dentyści powiatów olsztyńskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach - 27)- 23,7% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 26, korespondencyjnie 26 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 26 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 26 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 26 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 23,7%.  

10. Wybrano 4 delegatów ze zgłoszonych 6 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę 

głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących 

w skład rejonu wyborczego (6): 

 1) Cieciuch Krzysztof                                          lekarz dentysta             12 

 2) Pulińska Edyta                                                 lekarz dentysta             11 

 3) Sowa Joanna                                                    lekarz dentysta               9 

 4) Stalewska Iwona, Honorata                             lekarz  dentysta              8 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 24. 

Rejon wyborczy nr 24- Lekarze dentyści powiatów giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego i 

węgorzewskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 33) - 27,3% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  



3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 32, korespondencyjnie 32 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 32 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 32 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 32 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 26,4%.  

10. Wybrano 4 delegatów ze zgłoszonych 5 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (6): 

 1) Łukaszewicz Regina                                       lekarz dentysta             19 

 2) Sajkowska Marcela                                         lekarz dentysta             16 

 3) Milbrat-Pyżyńska Magdalena                         lekarz dentysta             15 

 4) Krysztopik Stanisława                                    lekarz  dentysta            14 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 25. 

Rejon wyborczy nr 25- Lekarze dentyści powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i piskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 20) - 20% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 20, korespondencyjnie 20 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 20 karty do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 20 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 20 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 20%.  

10. Wybrano 2 delegatów ze zgłoszonych 2 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (5): 

 



 1) Grygoruk Eugeniusz                                       lekarz dentysta             18 

 2) Bałdowska Irena                                             lekarz dentysta               5 

12. Mandaty nieobsadzone- 2. 

 

Rozdział 26. 

Rejon wyborczy nr 26- Lekarze dentyści powiatów działdowskiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego 

i nidzickiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 4. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 22) - 21,8% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 20, korespondencyjnie 20 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 20 kart do głosowania. 

5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 20 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 20 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 19,8%.  

10. Wybrano 4 delegatów ze zgłoszonych 4 kandydatów. 

11. Delegatami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz liczbę głosów 

nie mniejszą niż 5% ogólnej liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład 

rejonu wyborczego (5): 

 1) Gołębiowski Artur, Janusz                              lekarz dentysta             13 

 2) Rojek-Kiełpińska Sylwia                                 lekarz dentysta             11 

 3) Zagożdżon Alicja                                             lekarz dentysta               7 

 4) Łączyńska Beata                                              lekarz  dentysta              6 

12. Wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

 

Rozdział 27. 

Rejon wyborczy nr 27- Lekarze dentyści powiatów ostródzkiego i iławskiego. 

1. Liczba mandatów w rejonie wyborczym- 3. 

2. Kworum wyborcze (liczba osób uczestnicząca w wyborach – 31) - 31,9% ogólnej liczby osób 

uprawnionych.  

3. Liczba osób uczestnicząca w głosowaniu – 31, korespondencyjnie 31 (100%), osobiście 0. 

4. Z urny wyjęto 31 kart do głosowania. 



5. Liczba kart nieważnych – 0. 

6. Liczba kart ważnych (ogólna liczba głosów) – 31 t.j. 100% ogólnej liczby kart do głosowania. 

7. Liczba głosów nieważnych – 0. 

8. Liczba głosów ważnych – 31 t.j. 100% ogólnej liczby głosów. 

9. Frekwencja wyborcza (liczba głosów ważnych do ogólnej liczby osób uprawnionych) – 31,9%.  

10. Wybrano 1 delegata ze zgłoszonego 1 kandydata  

11. Delegatem została wybrania kandydatka, którzy uzyskała liczbę głosów nie mniejszą niż 5% ogólnej 

liczby lekarzy umieszczonych na liście wyborców wchodzących w skład rejonu wyborczego (5): 

 1) Andrzejkowicz-Fortuna Anna                         lekarz dentysta             31 

12. Mandaty nieobsadzone- 2. 

 

                                                                                                    ………………………………………… 

                                                                                                                      przewodniczący okw 

                                                                                                                lek. Stanisław S. Adamowicz 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


