
Instrukcja głosowania 
                  
     

Wyciąg z REGULAMINU 41. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 
z komentarzami praktycznymi 

 
 

1. Niezwłocznie po  otrzymaniu e-maila  z zawiadomieniem o Zjeździe  prześlij na adres 
biuro@oilplock.pl  e-mail zwrotny  o treści: 

 
 „Potwierdzam doręczenie zawiadomienia o 41. Okręgowym Zjeździe Lekarzy w 
Płocku wraz z projektami uchwał i informacją o terminie oddania głosów w 
przedmiocie tych uchwał”.  
 
Pamiętaj, że nie wystarczy kliknąć na opcję automatycznego potwierdzenia odbioru - 
nie będzie wówczas pewności, że zawiadomienie zostało nie tylko dostarczone do 
Twojej skrzynki pocztowej, ale także odczytane i zrozumiane przez odbiorcę.  
 
Oczywiście potwierdzenie to można wysłać także przed rozpoczęciem Zjazdu.  
Jeżeli e-mail będzie zawierał treść nieidentyczną z powyższą, ale oddającą jej sens i 
cel, zostanie uznany za skuteczne potwierdzenie.  
 

2. Wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14:00 do dnia 31 marca 2021 
roku, aby  wziąć udział w głosowaniu, Delegat powinien wykonać kolejno następujące 
czynności: 
 

1/ zapoznać się z treścią przesłanych projektów uchwał, 
 
2/ wydrukować załączoną kartę do głosowań,   
 
3/oddać głos przez wskazanie na wydruku za pomocą krzyżyka jednej z opcji: „za”, „przeciw” 
lub „wstrzymuję się” przy każdej z uchwał,  
 
4/ koniecznie podpisać wydruk karty własnoręcznym podpisem (bo brak podpisu będzie 
oznaczał brak wzięcia udziału w głosowaniu, nawet jeśli zostanie zaznaczona opcja i wysłana 
karta), 
5/ wykonać  skan lub zdjęcie wydrukowanej i podpisanej karty, 
 
6/ sprawdzić, czy jest zapisany w jednym z formatów: pdf. Jpg. Jpeg. GIF. PNG. Tiff. 
 
7/ przesłać ten skan lub zdjęcie na adres biuro@oilplock.pl 
 
 

3. Delegat może najpierw niezwłocznie przesłać e-mail potwierdzający otrzymanie 
zawiadomienia o Zjeździe (punkt 1), a potem w dowolnym momencie okresu trwania 
Zjazdu  tj. od godz. 20:00 w dniu  20 marca do godziny 14:00 w dniu  31 marca, e-mail 
z załączonym skanem lub zdjęciem karty (punkt 2). 
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Może jednak także połączyć punkt 1 z z punktem 2 i skan lub zdjęcie karty do głosowania 
załączyć już do e-maila z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia o Zjeździe, jednak 
tylko o ile e-mail ten zostanie wysłany  w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
nie wcześniej i nie później.  
 

4. Jeżeli Delegat nie odeśle podpisanej karty do głosowania będzie uważany za 
nieobecnego na Zjeździe.   

 
5. W razie, gdy Delegat po potwierdzeniu, o którym mowa w punkcie 1, nadeśle więcej niż 

jeden e-mail, zawierający załącznik w postaci karty  
 

(przykładowo: omyłkowo wyśle kilka razy ten sam e-mail, albo celowo, bo do e-maila 
zapomni załączyć kartę, lub załączy ją, ale bez podpisu i będzie chciał naprawić ten 
błąd),  

 
to do obliczania kworum i wyników głosowania będzie liczył się tylko ostatni z e-maili 
wysłanych w okresie z punktu 3.  

 
 

6. Treść e-maila Delegata, do którego zostanie załączona karta głosowania, jest dowolna, 
jednak powinna być formułowana w sposób uwzględniający okoliczność, że będzie 
jawna jako załącznik do protokołu Zjazdu, a także - że na tegorocznym Zjeździe nie ma 
możliwości skutecznej dyskusji ani wnoszenia poprawek do treści uchwał. 

 

 
 

 


