
 

Instrukcja głosowania podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  

dla Członków PTKT 

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-

Wyborczym Członków Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, które odbędzie się w dniu 

15.06.2021. o godz. 18:30.  

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną została podjęta decyzja, o tym że zebranie będzie 

przeprowadzone on-line. W związku z tym poniżej pozwalam sobie przesłać instrukcję logowania  

i głosowania. 

1. Zebranie będzie się odbywać na platformie Zoom. W związku z tym bardzo proszę  

o wcześniejsze zainstalowanie ww. aplikacji. Jeśli aplikacja została już zainstalowana  

na komputerze to zwracam się z prośbą o zaktualizowanie do najnowszej wersji (instrukcja krok 

po kroku: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-

latest-version) 

2. W dniu 14.06.2021 zostanie do Państwa wysłany link do logowania. W celu uczestnictwa  

w zebraniu bardzo proszę o zalogowanie się korzystając z przesłanego linku. Zalogowanie się 

będzie jednoznaczne z podpisaniem listy obecności.  

3. Podczas zebrania każdy z Członków może zabrać głos we wskazanym przez Przewodniczącego 

czasie.  

4. Uchwały i wybory będą przegłosowywane w formie tajnego głosowania na Zoomie.  

5. Każda osoba może zagłosować tylko raz, nie ma możliwości powrotu do pytania. 

6. Z jednego urządzenia może zagłosować tylko jedna osoba. 

7. Na oddanie głosu Członkowie będą mieli 45 s. Po tym czasie głosowanie zostanie zamknięte. 

8. Głosowanie jest tajne i nie będzie możliwości zweryfikowania kto jeszcze nie oddał głosu.  

W związku z tym po określonym czasie nieoddanie głosu będzie równoznaczne  

ze wstrzymaniem się od głosu. Proszę upewnić się, że po zaznaczeniu odpowiedzi zatwierdzili 

Państwo jej wysłanie przez kliknięcie „Submit”. Po zatwierdzeniu zniknie okno z pytaniem. 

9. Wyniki głosowania będą prezentowane zaraz po zakończeniu głosowania. 

10. Zgłaszania kandydatów i wolnych wniosków będzie się odbywać na platformie Zoom – proszę  

o podniesienie ręki (ikona „ręka” w dolnym pasku Zooma), następnie Przewodniczący udziela 

głosu lub korzystanie z chatu.  

Mam nadzieję, że powyższa instrukcja jest dla Państwa czytelna i zebranie zostanie przeprowadzone 

sprawnie.  

Jeśli w międzyczasie pojawią się jakiekolwiek pytania to pozostaję do dyspozycji. 

Katarzyna Polakowska-Łyś 

Tel. 604 998 418/email: katarzyna.polakowska@conventionplus.pl  
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