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Niektóre zasady organizacyjne 

Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału (WZCO) PTI  

 

1. Sprawy przeprowadzania wyborów władz oddziału i delegatów regulują wzory regulami-

nów i instrukcje zawarte w rekomendowanym przez zespół organizacyjny zjazdu PTI pa-

kiecie dla oddziałów. Oprócz instrukcji dokumenty te mogą być w oddziałach modyfiko-

wane, o ile nie będzie to sprzeczne ze statutem. 

2. Oddziały mogą zastosować rekomendowanie przez zespół organizacyjny zjazdu PTI roz-

wiązania (platformy) informatyczne do prowadzenie obrad i głosowań lub wybrać inne. 

W przypadku zastosowania rozwiązań rekomendowanych możliwe będzie wsparcie ze 

strony zespołu organizacyjnego i BZG PTI w zakresie podanym w ogłoszonym oddzielnie 

komunikacie. Zaleca się przeprowadzenie dwóch prób testowych prowadzenia obrad i gło-

sowań przed WZCO. 

3. Praca zdalna może być prowadzona wyłączne w tym trybie, tj. gdy wszystkie uprawnione 

osoby (członkowie oddziału) znajdują się różnych miejscach i korzystają z właściwego wy-

branego dla prowadzenie zgromadzenie oraz głosowań sprzętu i oprogramowania. Tym 

niemniej zaleca się zebranie w jednym miejscu bezpośrednio co najmniej ustępującego 

prezesa oddziału i prezydium WZCO, oczywiście z zachowaniem odpowiednich wymogów 

sanitarnych, i prowadzenie zebrania oraz głosowań z tego miejsca. Dodatkowe wyposa-

żenie, poza właściwym sprzętem i oprogramowaniem, jak ekran, rzutnik, kamera, mikro-

fony, pozostaje do uznania oddziałów. Dodatkowe oświadczenia o pracy zdalnej czy gło-

sowaniu zdalnym nie są wymaganie – sankcjonują to regulaminy zatwierdzane przez 

WZCO. 

4. Do komunikacji z członkami oddziału stosuje się korespondencje mejlową, za pomocą sys-

temu członkowskiego Sorga lub za pomocą tworzonych oddzielne wiadomości mejlowych 

na znane (np. z ww. systemu Sorga) adresy. Wykorzystywanie do tych celów list dysku-

syjnych PTI może być zawodne ze względu na stosowanie od pewnego czasu ignorowanie 

przed różne serwisy e-poczty, jak Gmail, WP.pl lub MS Office 365 wiadomości z list PTI. 

5. Dokumenty ze zjazdu można podpisać podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystywaniem 

podpisywarki profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawozdanie-finan-

sowe-bezplatnie-podpiszesz-podpisywarka), udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji i opi-

sanego na stronie https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_zau-

fany, ale ostateczne kwestię rodzaju uwierzytelnienia i formy (postaci) dokumentów (cy-

frowa/analogowa) należy ustalić z dyrektor generalną BZG PTI.  
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