
Szanowni Państwo Delegaci 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,

18 marca br. spotkamy się na sprawozdawczo-budżetowym Okręgowym Zjeździe Lekarzy.
W tym roku zjazd zorganizowany będzie w centrum Szczecina –

w hotelu COURTYARD BY MARRIOTT SZCZECIN CITY przy Pl. Brama Portowa 2.

Organizacja zjazdu to duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Tym niemniej doświadczenia lat poprzednich pokazały, że 
najwięcej czasu na samym zjeździe zajmują głosowania. Szanując Państwa czas podjęliśmy wyzwanie umożliwiające liczenie 

głosów za pomocą specjalnie dedykowanej do tego strony internetowej, co w sposób istotny powinno przyspieszyć ten proces.

Możliwość skorzystania z tej opcji uzależniona jest od przyjęcia, przez Państwa Delegatów, regulaminu zjazdu, który możliwość
takiego głosowania przewiduje. Ten sposób głosowania został z powodzeniem przetestowany podczas 

obrad Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium na kilku ostatnich posiedzeniach 
oraz wielu posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszą informacją, która wyjaśnia zasady i sposób prowadzenia głosowania 
z wykorzystaniem strony internetowej. Już teraz macie Państwo możliwość logowania się do tego systemu, 

a od 6 marca uruchomione zostanie głosowanie testowe.
Szczegóły w niniejszej informacji.

Z poważeniem,
Dr n. med. Michał Bulsa
Prezes ORL w Szczecinie



Informacja o sposobie głosowania 
elektronicznego na Okręgowym Zjeździe 

Lekarzy OIL w Szczecinie 18.03.2023 r.



https://orl.oil.szczecin.pl/

Głosowanie odbywać się będzie na stronie:

Po wpisaniu strony w przeglądarce można dodać ją do „ulubionych”, 
co pozwoli na zjeździe sprawnie logować się do systemu. 

• Do głosowania niezbędny jest telefon lub tablet z dostępem do internetu.
• W przypadku braku takiego urządzenia organizatorzy zapewnią możliwość wypożyczenia 

urządzenia na czas głosowań, pod warunkiem zgłoszenia przez delegata takiej potrzeby do 
dnia 10 marca 2023 r.

• W miejscu zjazdu będzie sieć WiFi, do której każdy będzie mógł się zalogować.

https://orl.oil.szczecin.pl/


Po wpisaniu adresu strony, zostaniemy poproszeni o zalogowanie się. 



Format logowania:
Login – imie.nazwisko – małymi literami, bez polskich znaków, bez spacji.
(w przypadku podwójnego nazwiska wpisujemy je ze znakiem „-” pośrodku,
np. anna.nowak-kowalska; jan.nowak-kowalski)
Hasło – ostatnie 5 cyfr numeru PESEL

W przypadku zaznaczenia „zapamiętaj mnie” system zapamięta wpisywane dane



Po zalogowaniu, jeżeli w danym dniu przewidziane jest głosowanie 
i zostało one wprowadzone do systemu, widoczny będzie tytuł posiedzenia.

Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL Szczecin - Test



Po kliknięciu na tytuł posiedzenia zostaniemy automatycznie 
przeniesieni do aktualnego głosowania.

UWAGA:  

1. Głos można oddać tylko w czasie uruchomionego głosowania –
prowadzący obrady oznajmia moment rozpoczęcia 
i zakończenia głosowania. Do momentu uruchomienia głosowania
jest ono niewidoczne dla głosujących.

2. Głosujemy przez naciśnięcie przycisku: 
ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ – oraz następnie:
ODDAJĘ GŁOS



1

2

Przedmiot głosowania (tytuł uchwały, apelu, stanowiska…)

Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL Szczecin - Test



Po oddaniu głosu 
automatycznie wyświetli 

się potwierdzenie o 
naszym głosie.

Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL Szczecin - Test



Po zakończeniu głosowania przez 

wszystkich automatycznie wyświetli się 

wynik głosowania - podsumowanie 

wszystkich oddanych głosów

Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL Szczecin - Test



• Możliwość logowania na stronie została już uruchomiona dla wszystkich delegatów na zjazd.
• Głosowanie testowe będzie możliwe w dniach od 06.03 do 17.03 w godzinach od 8.00 do 23.59.
• W czasie głosowania testowego można oddać głos zgodnie z powyższą instrukcją (tylko 1 raz).
• W przypadku braku odpowiedniego urządzenia do głosowania będzie możliwość wypożyczenia urządzenia w 

dniu zjazdu (w takim przypadku prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 10 marca 2023 r. Urządzenie 
będzie wydawane podczas akredytacji i zdawane po zakończeniu zjazdu).

• W przypadku problemów z logowaniem do systemu prosimy się kontaktować z dyrektorem biura OIL Szczecin:
• dyrektor@oil.szczecin.pl
• Tel. 91 487 4960

mailto:dyrektor@oil.szczecin.pl
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