
                                                                                                                                                              

                                         
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 89/IX/07 
z dnia 14 kwietnia 2007 roku 

w sprawie podejmowania uchwał w trybie głosowania elektronicznego 
 
 

W posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 14 kwietnia 2007 roku udział 
wzięli: Andrzej Marciniak – Prezes, Radosław Bursztynowski – Sekretarz Generalny, 
Jarosław Deminet, Paweł Gizbert-Studnicki, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Woj-
ciech Kiedrowski, Alicja Myszor, Wiesław Paluszyński, Tadeusz Rogowski, Andrzej 
Romanowski, Zdzisław Szyjewski, Marek Ujejski.  
 
 Prezes PTI Andrzej Marciniak stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest 
zdolne do podejmowania uchwał. 
 
Zarząd Główny ustala, że w przypadku podejmowania uchwał w trybie głosowania 
elektronicznego: 
 

1. Za obecnych uznaje się wszystkich uprawnionych do głosowania.  
2. Uchwała zostaje przyjęta, jeśli liczba osób głosujących za jej przyjęciem jest 

większa od połowy różnicy liczby osób obecnych i liczby osób wstrzymujących 
się od głosu. 

3. Uchwała zostaje przyjęta także wówczas, gdy są jednocześnie spełnione nastę-
pujące warunki: 

a) głosowanie zostało ogłoszone przez Prezesa PTI; 
b) liczba osób głosujących za przyjęciem uchwały jest równa poło-

wie różnicy liczby osób obecnych i liczby osób wstrzymujących 
się od głosu; 

c) Prezes PTI głosował za przyjęciem uchwały. 
 
Uzasadnienie: 
Uchwała precyzuje zasady liczenia głosów i określenia wyniku głosowania elektro-
nicznego. 
Zgodnie z §17 pkt 8 Statutu uchwały Zarządu Głównego zapadają większością gło-
sów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego Towarzystwa, 
w tym Prezesa lub co najmniej jednego Wiceprezesa PTI, a w razie równości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia, którym może być Prezes lub Wice-
prezes. 
Zgodnie z §6 Regulaminu Pracy ZG PTI jest możliwe odbywanie posiedzeń Zarządu 
Głównego drogą elektroniczną wraz z głosowaniem elektronicznym. W przypadku 
głosowania elektronicznego nie można bezpośrednio zweryfikować obecności osób 
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uprawnionych do głosowania, w związku z tym powstała konieczność ustalenia, kogo 
uznaje się za obecnego. 
W przypadku głosowania elektronicznego nie można wykluczyć opóźnienia lub zagi-
nięcia komunikatów zawierających wezwanie do głosowania oraz oddane głosy, dla-
tego sposób liczenia głosów musi zapewnić, że przyjęte będą jedynie takie uchwały, 
które bez żadnej wątpliwości uzyskały zwykłą większość głosów, nawet jeśli komuni-
katy z głosami oddanymi przeciwko uchwale zostały opóźnione lub zaginęły. 
Głosowanie elektroniczne może być ogłoszone przez Sekretarza Generalnego lub 
przez Prezesa PTI. Tylko w tym drugim przypadku można uznać, że osoba ogłasza-
jąca głosowanie jest przewodniczącym posiedzenia w rozumieniu §17 pkt 8 Statutu i 
jej głos powinien być rozstrzygający w razie równości liczby głosów. 

 
 
Za zgodność: 
 
 
     


