Regulamin wyboru Władz PTTS w trybie zdalnego
głosowania
§1
Niniejszy regulamin wyboru Władz PTTS reguluje sposób przeprowadzenia wyborów do Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej PTTS w trybie zdalnego głosowania z wykorzystaniem oprogramowania lub/i podmiotu
zewnętrznego, dającego rękojmię zachowania przymiotu tajności głosowania. W głosowaniu zdalnym może
wziąć udział każdy członek zwyczajny lub członek honorowy Towarzystwa.
§2
Zarząd PTTS podejmuje uchwałę o powołaniu 3 osobowej Komisji Technicznej do przeprowadzenia
głosowania na przynajmniej 3 tygodnie przed Walnym Zebraniem Członków PTTS odbywającym się w
sposób zdalny. Do zadań Komisji należy zebranie kandydatur do Władz PTTS, zebranie oświadczeń
kandydatów oraz przygotowanie i rozesłanie kart do głosowania w trybie elektronicznym lub pocztą.
§3
Zgłoszenie kandydatów do Władz PTTS odbywa się w sposób jawny poprzez elektroniczne przesłanie
kandydatur (imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, adres email) na adres email Towarzystwa, tj.
biuro@ptts.pl do dnia ustalonego w ogłoszeniu o Walnym Zebraniu, lecz nie później niż do 14 dni przed
Walnym Zebraniem Członków PTTS, na którym mają się odbyć wybory. Każdy zgłaszający ma prawo do
przesłania kandydatur na Prezesa PTTS, 6 członków Zarządu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej spośród
członków zwyczajnych Towarzystwa. Zgłaszający w ciągu 2 dni od momentu wysłania zgłoszenia dostanie
zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
§4
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w §3, Komisja Techniczna w terminie 3 dni
kontaktuje się ze zgłoszonymi kandydatami w celu uzyskania oświadczenia o wyrażeniu bądź niewyrażeniu
zgody na kandydowanie na Prezesa, członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej.
§5
Ostateczna lista kandydatów na Prezesa, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej, składająca się z osób
zgłoszonych zgodnie z postanowieniami §3, którzy jednocześnie wyrazili zgodę na kandydowanie, podawana
jest do wiadomości członków Towarzystwa na stronie internetowej w terminie 2 dni od daty zakończenia
zbierania oświadczeń, o których mowa w §4 ale nie później niż 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków,
na którym odbywają się wybory. Kandydaci mają prawo do umieszczenia na stronie internetowej PTTS
swoich życiorysów.
§6
Podczas Walnego Zebrania, spośród jego uczestników, zostają wybrani Przewodniczący Walnego Zebrania
oraz 3 osobowa Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Przewodniczący
Walnego Zebrania przedstawia wcześniej zgłoszonych kandydatów na Prezesa, członków Zarządu oraz
członków Komisji Rewizyjnej.
§7
Oddawanie głosów na poszczególnych kandydatów może odbyć się na jeden z dwóch sposobów:
W sposobie 1. przez wypełnienie przygotowanego przez Komisję formularza, który będzie udostępniony na
stronie PTTS a następnie zeskanowaniu lub sfotografowaniu tego formularza i wysłaniu go elektronicznie pod
wskazany w karcie do głosowania adres elektronicznej skrzynki pocztowej, do której dostęp posiadać będzie
kancelaria adwokacka. Formularze te, muszą być dostarczone elektronicznie przez wyborcę najpóźniej do
dnia Walnego Zebrania pod rygorem nieważności głosu.
W sposobie 2. wyborcom zostanie udostępniony bezpieczny elektroniczny sposób głosowania w systemie
online, który będzie otwarty do głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków PTTS. Elektroniczny
formularz udostępniony głosującym, powinien być wypełniony on-line po zarządzeniu głosowania przez
Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PTTS w czasie nie dłuższym niż 1 h od rozpoczęcia
głosowania, pod rygorem nieważności głosu.

Dostęp do wyników głosowania w formie papierowej lub elektronicznej dających możliwość powiązania
osoby głosującej z oddanym głosem będzie miała wyłącznie osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy
zawodowej, to znaczy zarządzający systemem głosowania elektronicznego, adwokat lub/i aplikant adwokacki.
§8
W wypadku głosowania z wykorzystaniem podmiotu zewnętrznego (kancelarii adwokackiej), dającego
rękojmię zachowania przymiotu tajności głosowania, podmiot przesyła do Komisji Skrutacyjnej wyniki
wyborów, tzn. informację o liczbie głosów na poszczególnych kandydatów, niezwłocznie po zakończeniu
głosowania.
§9
Komisja Skrutacyjna przekazuje kandydatom oraz członkom Zarządu w celu publikacji na stronie PTTS
informację o wynikach wyborów nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zakończonym głosowaniu.
Najpóźniej w ciągu dziesięciu dni po Walnym Zebraniu Członków, na którym został powołany nowy Zarząd
Główny, odbywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Głównego, na którym wybierani są: jeden
wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
§ 10
Protesty wyborcze mogą być zgłaszane do Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
głosowania. Protesty rozpatrywane są po ich otrzymaniu przez Komisję. Jej decyzje ogłaszane są na stronie
internetowej Towarzystwa. Jeśli Komisja uzna protesty za zasadne i wpływające istotnie na wynik wyborów,
procedura wyborcza zostanie powtórzona w trybie elektronicznym, w zakresie wynikającym z protestów, w
terminie dwóch tygodni od zakończenia procedur protestu.
§ 11
Komisja Skrutacyjna po przekazaniu Zarządowi protokołu oraz niezwłocznym rozpatrzeniu protestów
wyborczych ulega samoczynnemu rozwiązaniu.

