Regulamin głosowania elektronicznego Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców uchwalony w dniu
17.05.2014 w Warszawie

1. Głosowanie elektroniczne ZG PZK polega na przesyłaniu dokumentów przy
pomocy sieci internetowej na ustalony adres e-mail prowadzącego głosowanie.
2. Członkowie ZG PZK podają do sekretariatu ZG PZK adresy poczty elektronicznej
e-mail. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej członek ZG PZK jest
zobowiązany powiadomić sekretariat ZG PZK. Za funkcjonowanie adresu e-mail i
odbiór korespondencji z podanego adresu e-mail odpowiedzialność ponosi członek
ZG PZK. Wady prawne i techniczne nie będą brane pod uwagę przy zgłaszaniu
protestu.
3. Przesłane w trakcie głosowania dokumenty podpisuje Członek Zarządu Głównego
PZK. Przy przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną przyjmuje się jako podpis
imię i nazwisko oraz znak wywoławczy członka ZG PZK.
4. Prezes PZK wyznacza spośród członków Prezydium ZG osobę prowadzącą
głosowanie.
5. W głosowaniach ZG PZK do głosowania elektronicznego wykorzystuje się stały
adres e-mail. W chwili obecnej (2014 rok) jest to adres: glosowanie@pzk.org.pl
6. Treść projektu uchwały redaguje prezydium ZG PZK.
7. Uchwała jest przesyłana na adresy członków ZG PZK na druku głosowania w
formacie RTF, który jest określony w załączniku nr 1.
8. Członkowie ZG PZK mają 3 doby (72 godziny) na głosowanie (udzielenie
odpowiedzi), licząc od chwili ogłoszenia głosowania poprzez wysłanie dokumentów
przez prowadzącego głosowanie. Głosowanie polega na postawieniu znaku„ X”, w
jednym z trzech pól: ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ. W pozostałych dwóch
polach należy postawić znak „0”.
9. Prowadzący głosowanie w miarę możliwości czasowych i technicznych winien
potwierdzać nadsyłane głosy zwrotnym e-mailem.
10. Członkowie ZG PZK, którzy nie nadesłali odpowiedzi w wyznaczonym terminie
są traktowani jako nieuczestniczący w głosowaniu.
11. Po spłynięciu do sekretariatu ZG PZK dokumentacji głosowania od członków ZG
PZK, zostaje ona zaewidencjonowana zgodnie z załącznikiem nr 2, na którym
dodatkowo wpisywana jest decyzja wynikająca z przeprowadzonego głosowania.
Uchwała przyjęta w głosowaniu występuje pod datą głosowania i zostaje jej

Regulamin głosowania elektronicznego Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców uchwalony w dniu 17.05.2014 w Warszawie

1

nadany kolejny numer porządkowy uchwał w bieżącej kadencji z dodaną na końcu
numeru dodatkowa literą „E”. Załącznik nr 2 przesyłany jest do wiadomości
członków ZG PZK w ciągu 3 dób (72 godzin) od zakończenia głosowania.
12. Członkowie ZG PZK mają 3 doby (72 godziny) od wysłania z sekretariatu
załącznika nr 2 na wniesienie protestu. Protesty mogą dotyczyć jedynie
uczestnictwa w głosowaniu i zajętego stanowiska w głosowaniu. Po tym terminie
Uchwała staje się obowiązująca. Protesty rozpatruje prezes ZG PZK.
13. Dokumenty z głosowania: treści uchwał, załącznik nr 1, załącznik nr 2
i korespondencja na ten temat od członków ZG PZK przechowywane są
w sekretariacie ZG PZK pod pozycją „głosowania elektroniczne”.
14. W materiałach na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego PZK prezes PZK lub
sekretarz PZK składa informację i przedstawia zestawienie wyników głosowań drogą
elektroniczną od ostatniego posiedzenia ZG PZK.
15. Prowadzący głosowanie, także każdy członek prezydium ZG PZK w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w głosowaniu uniemożliwiających
poprawne jego przeprowadzenie może przerwać jego przebieg. Decyzja ta jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
16. W głosowaniach Prezydium ZG PZK oraz w głosowaniach w Oddziałach
Terenowych PZK (OT PZK) zapisy powyższego regulaminu stosuje się odpowiednio.
Na podstawie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków posiedzenia ZG PZK w dniu 17.05.2014.
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Załącznik nr 1
Do głosowania
elektronicznego

Głosowanie elektroniczne nr ..........
Treść uchwały:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

głosowanie:
w polu podjętej decyzji postawić znak „X” w pozostałych znak „O”

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Jednostka Terenowa (Oddział) PZK nr .......
Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Głosujący:
.....................

....................

miejscowość, data

imię, nazwisko, znak wywoławczy

Protokół z głosowania elektronicznego nr ……
Nr OT
01
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
35
37
49
50
51
73
Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium

Nazwa oddziału
Dolnośląski
Świętokrzyski
Bydgoski
Podkarpacki
Katowicki
Poznański
Pomorski
Małopolski
Opolski
Krakowski II
Sudecki
Zachodniopomorski
Łódzki
Żuławski
Białostocki
Rzeszowski
Lubelski
Olsztyński
Środkowopomorski
Nadnotecki
Skierniewicki
Warszawski
Toruński
Południowo Wielkopolski
Tarnowski
Górnośląski
Rybnicki
Lubuski
Jarosławski
Praski
Toruński M. Kopernika
Gliwicki
Staropolski
Wirtualny
Prezes PZK
Wice prezes organizacyjny
Wice prezes sportowy
Sekretarz
Skarbnik
Prezes PZK

Głosujący
Znak wywoł.

Załącznik nr 2
Przebieg głosowania
Za

Przeciw

Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium
Prezydium

Wynik głosow.

Protokół podpisał:
Uchwała przyjęta / nie przyjęta.
Prezes PZK:
Data ………................

Sekretariat ZG PZK:

Wstrzymał się

Nie
uczestn.

