
 

POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 

I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS 
 

REGULAMIN XI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIĘGŁYCH i SPECJALISTYCZNYCH TEPIS 
prowadzanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

via platforma ClickMeeting, w piątek, dnia 5 marca 2021 roku. 
 

1) Po otwarciu Walnego Zgromadzenia (WZ), prezes Towarzystwa informuje 
o udzielonej przez członków zgodzie, wyrażonej mailowo do dnia 26 lutego 2021 r., 
na przeprowadzenie WZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
(online-platforma ClickMeeting), o sposobie głosowania, liczbie członków 
uprawnionych do głosowania w WZ i przeprowadza testowe głosowanie. 

2) Uprawnieni członkowie wybierają przewodniczącego obrad. Przewodniczący 
stwierdza prawomocność obrad, poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz 
niniejszy Regulamin, otwiera i zamyka dyskusję, zgłasza i poddaje pod głosowanie 
wnioski, zarządza obliczanie głosów, udziela głosu w kolejności zgłoszeń i odbiera 
głos. 

3) Osoba przedstawiająca kandydatury do władz przedstawia zgłoszone do dnia 26 
lutego 2021 roku kandydatury na prezesa PT TEPIS oraz informuje o kandydatach 
zgłoszonych w trakcie WZ. Przewodniczący zamyka listę kandydatów na prezesa PT 
TEPIS, przeprowadza głosowanie i ogłasza wynik wyboru prezesa. 

4) Osoba przedstawiająca kandydatury do władz PT TEPIS przedstawia kandydatury 
zgłoszone do dnia 26 lutego 2021 roku oraz informuje o kandydatach zgłoszonych 
w trakcie WZ. Przewodniczący zamyka listę kandydatów do władz Towarzystwa, 
przeprowadza głosowanie i ogłasza wyniki wyborów do władz Towarzystwa. 

5) Wszyscy uprawnieni członkowie mogą zgłaszać kandydatury do władz Towarzystwa 
wraz z krótką charakterystyką kandydata i zgodą kandydata wyrażoną na piśmie albo 
podczas WZ. W razie nieobecności kandydata do władz, jego pisemna zgoda winna 
być złożona wraz z nominacją. Członkami władz zostają wybrani kandydaci, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie miejsce 
mandatowe, WZ wybiera członka władz Towarzystwa spośród kandydatów, którzy 
uzyskali równą liczbę głosów na ostatnie miejsce mandatowe w ponownym 
głosowaniu tajnym. 

6) Uchwały i wnioski Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu większością głosów, 
o ile Statut nie stanowi inaczej. Wnioski formalne Zgromadzenie rozstrzyga przez 
głosowanie. 

7) Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Wyniki liczone są automatycznie 
i ogłaszane przez przewodniczącego obrad.  

8) Wszelkie inne kwestie dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje 
przewodniczącemu obrad. 


