
Regulamin głosowania na posiedzeniach online

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie Regulaminu organizacji posiedzenia i głosowania zdalnego
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTCHO w dniu 29

stycznia 2021

na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2 art. 60 i art. 63 wprowadza się możliwość
elektronicznego systemu głosowania zdalnego. 

Niniejszym  wprowadza  się  Regulamin  organizacji  posiedzenia
Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Członków  oraz  głosowania
zdalnego  w  Polskim  Towarzystwie  Chirurgii  Onkologicznej  w  dniu  29
stycznia 2021.

____________________

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu członków

Regulamin

organizacji posiedzenia i głosowania zdalnego na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu PTCHO w dniu 29 stycznia 2021

· § 1

Administrowanie systemem 

1. Regulamin dotyczy organizacji posiedzenia i głosowania zdalnego za
pośrednictwem  systemu  do  głosowania  online  (zwanego  dalej
systemem głosowania) – platformy ZOOM.

2. System  głosowania  wykorzystywany  jest  do  głosowań  w  czasie
posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej
posiedzeniem).

3. System  głosowania  dostępny  jest  pod  adresem  https://zoom.us
Oprogramowanie  posiada  ważny  certyfikat  SSL  zabezpieczający



połączenie  z  witryną.  Rekomenduje  się  zainstalowanie  programu
ZOOM, a nie korzystania z dostępu przez stronę internetową.

4. Administratorem technicznym systemu głosowania jest Via Media sp. z
o.o. VM Group sp.k. z siedzibą w Gdańsku zwana dalej Via Medica, zaś
nad  techniczną  stroną  przebiegu  głosowania  czuwają  wyznaczeni
pracownicy Via Medica.

5. Za nadzór merytoryczny i procedurę przebiegu posiedzenia odpowiada
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Prezes
PTCHO.

6. Za  kontakty  z  Via  Medica  może  odpowiadać  również  inna  osoba,
wskazana pisemnie przez Prezesa PTCHO.

· § 2

Procedura dotycząca organizacji posiedzeń

Wszyscy  członkowie  są  zobowiązani  dla  celów  związanych  z  systemem
głosowania do:

1) zarejestrowaniu się na stronie internetowej, do której link został przesłany
w zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

2) korzystania ze skrzynki e-mail, podanej przy tej rejestracji na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia, na którą zostanie wysłany voucher z kodem do
głosowania. 

3) dnia 27.01.2021 o godz. 15.00 na platformie Zoom odbędzie się spotkanie
instruktażowe,  obejmujące  procedury  wykorzystywane  na
Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu,  do  którego  dostęp  będzie
możliwy przy wykorzystaniu tych samych kodów.

· § 3

Przebieg posiedzeń i zasady dotyczące dyskusji

1. Posiedzenie odbywa się poprzez aplikację ZOOM w grupie stworzonej
dla  celów  posiedzenia  oraz  pocztę  elektroniczną  za  pośrednictwem
adresów wymienionych w § 2.

2. Głosowanie jawne odbywa się za pośrednictwem aplikacji ZOOM w
trybie ujętym w treści §4.

3. Posiedzenia są nagrywane w aplikacji  ZOOM lub za pośrednictwem
urządzeń do utrwalania dźwięku.

4. Posiedzenie rozpoczyna (otwiera) Prezes PTCHO, a następnie:

o Przewodniczący  przekazuje  informację  o  nagrywaniu
posiedzenia  



o Weryfikuje  obecność  poprzez  sprawdzenie  listy  obecności,  tj.
otrzymania  od  Via  Medica  informacji  o  liczbie  osób
zalogowanych.

1. W trakcie Walnego Zgromadzenia w czasie obrad na ekranie monitorów w
aplikacji ZOOM widocznych będzie 6-8 osób. Pozostałe osoby widoczne będą
po udzieleniu im głosu przez Przewodniczącego.

2. W celu wyeliminowania zakłóceń oraz sprzężeń jednocześnie może mówić
tylko jedna osoba po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego.

3. Osoba  chcąca  zabrać  głos  w  dyskusji  zgłasza  ten  fakt  poprzez  wysłanie
sygnału w aplikacji ZOOM „raise hand” (‚proszę o głos”).

4. Czat  nie  będzie wykorzystywany do dyskusji  i  zadawania pytań.  Tą drogą  
mogą być tylko przesyłane zagadnienia wyłącznie o charakterze technicznym. 

5. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielenia głosu w dyskusji i zamyka
dyskusję po wyczerpaniu wszystkich głosów w danym punkcie oraz zarządza
głosowanie.

6.  Posiedzenie zamyka Przewodniczący.

7.  Listę obecności na posiedzeniu potwierdza podpisem Przewodniczący .

· § 4

Zasady głosowania

1. Głosowania  odbywają  się  za  pomocą   aplikacji  ZOOM  w  grupie
stworzonej dla celów posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad.

2. Proces głosowania jest wspierany przez obsługę techniczną złożoną z
delegowanych pracowników Via Medica

3. Przewodniczący przekazuje komunikat o rozpoczęciu głosowania .

4. Głosujący przesyłają swój głos poprzez wysłanie komunikatów poprzez
aplikacje ZOOM : „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”.

5. Na  oddanie  głosu  przewidziane  jest  co  do  zasady  maksymalnie  1
minuta od momentu ogłoszenia głosowania przez Przewodniczącego.
Brak oddania głosu w wyznaczonym czasie  interpretowany jest  jako
rezygnacja  z  jego  oddania  niezależnie  od  przyczyny  (w  tym  –
problemów  technicznych  po  stronie  uczestnika  spotkania),  a
przeprowadzone  głosowanie  jest  ważne  pod  warunkiem  zachowania
kworum.

6. Głosowanie  zamyka  Przewodniczący  poprzez  wysłanie  komunikatu:
„koniec  głosowania”.  Głosy  oddane  po  komunikacie  o  zamknięciu
głosowania nie są uwzględniane.

7. Liczbę głosów otrzymuje komisja skrutacyjna od obsługi technicznej i
wprowadza je do protokołu głosowań, a wynik głosowania przekazuje
Przewodniczącemu.



8. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania.

· § 5

Archiwizacja i kopie zapasowe

System  archiwizuje  głosowania,  przy  czym  szczegółowe  zasady,  w  tym
zasady  szyfrowania  ustalone  są  w  umowie  z  Via  Medica.  Nagranie  z
posiedzenia wraz z protokołami głosowań zostaną przekazane do Sekretariatu
Towarzystwa.

§ 6

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. Członkowie PTCHO powinni logować się wyłącznie ze sprawdzonych
urządzeń i posiadać na nich oprogramowanie antywirusowe.

2. Podczas  użytkowania  systemu  należy  zwracać  uwagę  na  podejrzane
działania związane z cyberprzestępczością.

3. Nie należy podawać i  udostępniać  haseł  do poczty mailowej  i  haseł
jednorazowych do systemu głosowania online osobom trzecim

Sekretarz PTChO w kadencji 2020-2022
dr med.  Michał Jankowski

Prezes PTChO w kadencji 2020-2022
prof. nadzw. dr hab. med. Dawid Murawa


