
Wrocław, dnta 19 .12.2022 r .

Szanowni Państwo,

w celu wykonania uchwały nt 5 / 2022 Zarządu Głównego PTS z dnia 9.12.2022 r. w

sprawie zwołania Sprawozd awczo - Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów na dzień

20.01,.202gr.t rLa godzinę16:00 (treść uchwały j*. * zaŁączeniu do niniejszego pisma), maląc

nawzględ,zie postanowienia zawartew: - § 14 ust. 5-7, - § 17 ust. 1, pkt 15), - § 28 ust. 1, Pkt

6)StatutupTSorazw:-§3i-§8RegulaminuWyborówwPTS,infor-rję,iŻzwołanePIZzZ

ZG pTS Sprawozd awczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, odbędzie się w Hotelu

Old Town Haston; pl. Nankieral,50-1,40 Wrocław

Jednocześnie wskazulę, iż w posiedzeniu będzie mozliwość brania udziału

wyłącznie stacjonarnie. Powyzsze ozrracza, iż nie jest tnożItwy udział w obradach

Sprawozd awczo _ IVyborczego Walne go Zebrania Delegatów za pośrednictwem ŚrodkÓw

komunikowania się na odległość. Wynika to z faktu, tż charakter zwołanego posiedZertra

wZD ma wymiar sprawoz dawczy, wyborczy, jak również uroczysty, co implikuje odbYcie

tych obrad w trybie stacjonarnym. Nadto podkreśla się potrzebę osobistego brania udziaŁu

w zwołanych obradach Walnego Zebrania Delegatów.

Bard,zo proszę o potwierdzenie otrzyrnanta niniejszego pisma, juk rÓwnieŻ

potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności na posiedzenllJl z zaznaczerrleL11" raz

jeszcze, iż rnożIiwy jest wyłącznte stacjonarny udział w posiedzeniu Sprawozdawczo -

Wyborczego Walne go Zebrania Delegatów. Ponadto uprasza się o przesłanie listY

delegatów kierowanych na ww. WalneZebranteDelegatów z podaniem imienia i nazwiska,

adresu e-mail oraz numeru telefonu, jak równieżwskazanie ewentualnych kandYdatów na

prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym zakresie naleŻY mieĆ na

uwad,zeuchwałę nr 7 / 2022 z dnta9 .12.2022 r ZG PTS w sprawie ustalenia kwestii związanej

z1lościądelegatów w przypadku spadku liczby członków OddziałuorazdelegatÓw,którzY

jako członkowie nie maja opłaconych składek (treść ww. uchwały w załączentu). Według
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powyższej uchwały ustalono, iż w przypadku spadku ltczby członków Oddziału nie ulega

zntniejszeniu ilość delegatów wysyłanych na WZD. Poza tym we wskazanej uchwale

ustalono również,iżdeLegaciktórzyjako członkowie nie mają opłaconych składek nie mogą

brać udziału w WZD. W związku z powyższyrn ptoszę o zweryflkowanie czy delegaci

wysyłani naWZD mają uregulowane składki członkowskie.

yrl załączeniu do niniejszego pisma przedstawiam proponowany porządek obrad

zwoływanego posiedzertia, stanowiący załącznlk do uchwały nr 5/2022ZarząduGłównego

PTS z dnia9.12,2022r,

Jeśli mają Państwo jakieś wnioski w zakresie tozszerzel:rtaporządku obrad, ptoszę o

przesyłanie ich wyłącznie pod adres e-mail: biuro@pts,net.pl, nie później niż do dnia

8.0'],.2023 r,

Zwyrazami szacunku,

Prezydent PTS - prof. dr hab.Marzena Dominiak

(W,#:Ą:,
Załączniki:

- uchtuała nr 5/2022 ZG PTS z dria 9.12,2022 r.

- uchtuała nr 7/2022 ZG PTS z dnia 9.12.2022 r,

- proponoTt,any porzqdek obrad SprazoozdaTt|czo - Wyborczego Walnego Zebrania Delegatóru,

stanoruiący załącznik do uchtuały nr 5/2022 ZG PTS z dnia 9.12,2022 r.
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Uchwała numer 5/2022

z dniaO9.12,2O22t.

ZAF.ZĄDU GŁOWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

w sprawie: zrvołania Sptawozdawczo -Y{yborc,zego WalnegoZebrania Delegatów

ZarządGłówny PTS, dzi.aŁającna podstawie § 18 ust. 2, S17 ust. 1, pkt 15) Statutu
PTS uchwala, co następuje:

§1.
1,. Zwołuje się Sprarvozdawczo - T^Iyborcze Walne Zebtante Delegatów na dzień

20.a1,,2023 r./na godzinę 16.00 z proponowanym porządkiem obrad, stanowiącym
załącznik d o niniej s zej achw ały .

2. Upowaznia się do wykonania niniejszej uclrwaŁy Prezydenta PTS. ,

3. ZaŁącznik Co niniejszej uchwały stanorvi integralną część uchwały.
§ 2..

Uchwała wchodzi w życte w chwili podjęcia.

Uchwała zostaŁapodjętawgłosowaniujawnyrn.......32...,....głosami,,za",przy......0.....
głosach ,,pIzeciw" oraz . ......1. .,. głosach ,,wstrzymujących się".

Prezydent PTS mz jeszcze wylaśniła, tż chciałby zwołać posiedzenie ZG

wyłącznie w formie stacjonarnej o charakterze utoczystyrnw dniu 20.01.2023 r.

rĄ



1,.

2.

Uchwała numer ry2022

z dniaO9.12.2O22t.

ZAF.ZĄDU GŁOWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

w sprawie: ustalenia kwestii związanej z ilci:cią delegatów w przypadku spadku
Iiczby członków OCdziałtt oyaz delegatów, któ:zy jako członkowie nie mają
opłaconych składek.

Zarząd Głównlr PT1, dziaŁając na podstarłrie § 18 ust. 2, S 17 ust. 1, pL<Ł22) Statuttt
PTS uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się, iż w przypadku spadku ltczby członków OddziaŁu nie ulega
zmniejszeniu ilość delegatów wysyłanych na Walne Zebranie Delegatów.
Ustala się,tżw przypadku delegatów,którzy jako członkowie nie rnaląopłaconych
składek, nie mogą oni brać udziału- in, Walnym Zebraniu Delegatów.

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwała zostaŁapodjęta w głosowaniu jawnym ......35...,..... głosami ,,za" ,przy
głosach,,przeciw" oraz . .3,.... ..... głosach,,wstrzymującychsię",

Jako kolejny punkt poddano pod dyskusję kwestię wydawania Czasopisma

'tProtetyka Stomatoio giczna". W tym zakresie zdaniabyły podzielone, jedni twierdzili,

iżnależy iść z duchernczaslJ,jak również oszczędzaćkoszty związane zwydawaniem

czasopism w wersji papierowej, inni jako tradycjonaliści wskazywali, iż należy mieć

wersję papierową czasoplsma i znaleźć na to odpowiednie środki. Z uwagi na

powyższą podzielność zdań, zdecydowano, iż tytnbardziej uchwaŁę należy poddać

pod głosowanie. Poniewaz podczas dyskusji część osób biorącatdziaŁ w posiedzeniu

oddała głos zdalnie zanim rozpoczęło się głosowanie, należało raz jeszcze

przeprowadzić głosowanie, stąd poniższauclrwała ma numer 8a/2022

g2,



PRoIEKT

PORZĄDEK OBRAD

SPRAWO ZD AW CZO - WYBORCZEGO

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

W DNIU 20.0'l,.202gr. WE WROCŁAWIU

1. Otwarcie Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrańa Delegatów PTS przez

Prezydenta PTS.

2. Wystąpienie Prezydenta PTS - sprawozdanie Prezydenta PTS (gloryfikncja).

3. Zgłoszeńe kandydatów na Przewodniczącego WZD, Wiceprzewodniczącego WZD

sekretarza WZD - zamknięcie listy kandydatów- głosowanie.

Uchzuała-I - głosouanie tajne

4. Wybór Przewodniczące1o WZD, Wiceprzewodniczącego INZD i sekretarza WZD -
głosowanie.

U cluuała 2 - głosouanie taj ne

5. Przejęcie obrad przez Prezydium WZD.

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego WZD planowanego porządku obrad oraz

pt zyjęcie por ządku obrad.

U chzunłn 3 - głosouat ie jaune

7. Wybór Komisji Mandatowej.

U chuala 4 - głosouanie taj ne

8. Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

U cl nu ała 5 - głosou a nie taj ne

9. Wybór Komisji Wyborczej.

Uchzuała 6 - głosoluanie tajne

10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

U chw ał a 7 - glosou a nie taj ne

11. Sprawo zdańe (protokół) Komisji Mandatowej.

12, P r zyjęcie protokoł u z p opr zednie go Walne go Zebt ania Dele gatów.

U cl nunła 8 - głosorunn ie j mu nc

13. Przedstawienie sprawozdania z działa|ności ustępującego Zarządu Głównego

(gloryfikacja).

14. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności ustępującego Zarządu Głównego.

15. Przedstawienie sprawozdań:



1) Głównego Sądu Koleżeńskiego,

2) Komisji problemowych (jak na stronie PTS),

3) Sprawozdaniefinansowe,

4) Sprawozdanie merytotyczne,

5) Głównej Komisji Rewizyjnej (Głóruna Kontisja Reuizyjna zgłasza uniosek o głosouanie nad

u dzi eleni e m ab s olu to r ium) .

16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

].7. Głosowanie ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTS.

U chluala 9 - głosouatie taj ne

18, ZgŁaszanie kandydafur na Prezydenta PTS.

19. Przedstawienie kandydatów na Prezydenta PTS (laudacja naiclt cześĄ

20. Wybót Prezydenta PTS

Uchluała'l0 - głosouanie tajne

21,. V,ł y stąpienie Prezydenta elekta

22. Zgłaszanie kandydatur na członków do Zarządu Głównego PTS (propozycja Prezydenta)

23, Wybór członków Zaruądu Głównego PTS.

Uchloała 11 - głosouanie tajne

Przerwą

24. P r zedstawienie kandydató w na człor.ków Głównej Komisji Rewizyjnej.

25. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej.

Uchuała 12 - głosouanie tajne

26. Przedstawienie kandydatów na członków Głównego Sądu Kolezeńskiego.

27. \Nybór Głównego Sądu Kolezeńskiego.

Uchluała'l3 - głosouanie tajne

28. Preliminarz budżetowy PTS.

29. Przyjęcie uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

30. Sprawy różne.

3'],, Za:nrJ<nięcie Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Towarzystwa Stomatologicznego.


