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§1

Niniejszy Regulamin określa szczegołowe zasady głosowania na posiedzeniach oraz poza
PosiedzeniamiwładzPTS przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Polskim
Towarzystwie Stomatologicznym, o których co do zasady stanowi § 13 Statutu PTS, zwany
dalej ,,Regulaminem".

§2

W uzasadnionych przypadkach, w tym w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego,
dopuszcza się możliwość głosowania i podejmowaniaprzezwładze PTS decyzjiluchwałprzy
wykorzystaniu środków komunikacj i e lektronic znej, tj . :

1) poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. poprzęz
e-mail),

2) na posiedzeniu, w trybie mieszanym ) poprzęz głosowanie członków władz PTS będących
ftzycznie na posiedzeniu oraz głosowanie pIzęz pozostałych członków władz PTS,
ftzycznie nie będących na posiedzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

§3

Realizacja postanowienia zawaftego w § 2, pkt 1) Regulaminu wymaga, aby członkowie
władzy PTS wyrazili zgodę w formie dokumentowej na głosowanie poza posiedzeniami
władzy PTS przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Realizacja postanowienia zawartęgo w § 2,pkt 2) Regulaminu wymaga zapewnienia:
1) transmisji obrad posiedzenia (obrady zdalne) w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistyffi, w ramach której członek władzy

stowarzyszenia moze wypowiadać się w toku obrad zdalnych;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku

posiedzenia.
W zawiadomieniu o zwołaniu obrad, o których stanowi § 2, pkt 2) Regulaminu należy
wyjaŚniĆ, iZ odbywają się one przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
wraz zę szczegołowym opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w tym
sposobu głosowania w sprawach tajnych.

§4

Głosowanie i podejmowanie uchwał/decyzji w sposób określony w § 2 Regulaminu,
stosownie do uzasadnionej potrzeby, zarządza Prezydent PTS lub podczas jego
nieobecności pozostali człoŃowie Zarządu Głównego PTS.

Uchwały/decyzje podejmowane w sposób opisany w § 2 Regulaminu są wazne, pod
warunkiem, że wszyscy członkowie danej władzy PTS zostali powiadomięni o treści
projektu uchwały lub decyzji oraz zostały spełnione postanowienia Statutu, jak również
innych regulaminów obowiązujących w PTS.

Członek władzy PTS, który głosował przeciwko podjętej decyzjiluchwale moze zgłosió
zdanię odrębne. Złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.
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§5

Ww. uchwałyldecyzje podjęte zgodnie z §Z,pkt 1) Regulaminu nie wymagająpodpisu, załącza
się do nich wydruk z poczty e-mail w zakresie oddanego głosu, ewentualnie informację o
zdaniu odrębnym z adnotacj ą,,zdanie o drębne".

§6

W wypadku zarządzenia głosowania opisanego w § 2 Regulaminu zawiadomięnia oraz
matertały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, ptzekazywane są członkom organu PTS
co najmniej na 2 dni przed terminem podjęcia uchwały/decyzji za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W uzasadnionychprzypadkach Prezydent PTS może tęn termin skróció.

§7
W razie zarządzenia głosowania zgodnie z § 2 Regulaminl, decyzjęluchwałę uznaje się za
Podjętą, jeżeli została ona dokonana z uwzględnieniem powyższych zasad oraz postanowień
Statutu, jak również innych regulaminów obowiązujących w PTS.

§8

1. Z obrad prowadzonych w trybie opisanym w § 2, pkt2) Regulaminu, sporządzany jest
protokół, ktory powi nien zawięrac,.

1) numer kolejny protokołu i datę głosowania,

2) imiona i nazwiska członków organu PTS biorącychudział w głosowaniu,

3) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich członków organu PTS o treści projektu
uchwały/decyzji,

4) informacje o zastosowanym trybie głosowania i treść uchwały,

5) wynik głosowania ze wskazaniem liczby głosów oddanych ,,za" i ,,przeciw", a
także liczbę głosow ,,wstrzymujących się" w odniesieniu do poszczególnych
uchwał,

6) zdaniaodrębne.

2. Biuro Prezydium Zarządu Głównego PTS prowadzi zbior protokołów i uchwał/decyzji.

3. KoPie uchwał/decyzji mogą być wydawane członkom organów PTS, na ich pisemny
wniosek, za zgodą Prezydenta PTS.

§9

1, Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do władz Oddziałów PTS i
Sekcji Specjalistycznych PTS, jak rownieżwszelkich innych składów kolegialnych PTS.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w PTS od dnia 27.1I.202I
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3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują

postanowienia Statutu PTS oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4, Postanowienia Statutu są nadrzędne względem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Interpretacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zarząd Głowny

PTS.

Rudca prawny dr Natalia Krej
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