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Rabka-Zdrój, 23.05.2019 r.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty, Al. Hrabska 
4b, 05-090 Raszyn-Falenty planowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki 
z Mukowiscydozą w Rabce – Zdroju. Będzie ono połączone z wyborami na kolejną kadencję członków Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków PTWM  (WZC) oraz, 
w związku z wyborami nowych władz PTWM, z zasadami kandydowania. Członków PTWM chcących skorzystać 
z biernego prawa wyborczego, czyli chcących kandydować do Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego 
Sądu Koleżeńskiego prosimy o dokładne zapoznanie się z „Zasadami kandydowania do władz PTWM” załączonymi 
do niniejszej informacji i zgłaszanie swoich kandydatur listownie lub mailowo na adres poczta@ptwm.org.pl do dnia 
04.06.2017 r.

Przed wejściem na salę WZC będzie sprawdzana tożsamość osób, które chcą uczestniczyć w obradach (prosimy 
o zabranie dowodów tożsamości). Dopiero po sprawdzeniu, że dana osoba jest członkiem PTWM, zostaną jej wydane 
mandaty wyborcze. Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich. 

Zachęcamy wszystkich członków PTWM do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Przypominamy: zgodnie z §14  
i §16 Statutu PTWM członkowie Towarzystwa mają prawo do współdecydowania o działalności programowej 
Towarzystwa oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Jednak ze względów epidemiologicznych prosimy 
osoby chore na mukowiscydozę o wstrzymanie się od osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Jeżeli nie mogą Państwo osobiście uczestniczyć w obradach, to:

• istnieje możliwość udziału w transmisji obrad WZC on-line - wszystkich członków PTWM zainteresowanych 
obejrzeniem relacji on-line prosimy o kontakt pod adresem zarzad@ptwm.org.pl do dnia 08.06.2018 r. (piątek) 
w celu potwierdzenia tożsamości i ustanowienia dostępu do transmisji;

• istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika spośród członków PTWM obecnych na WZC do głosowania 
w imieniu osoby nieobecnej. W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa, który należy odesłać na adres 
korespondencyjny PTWM do dnia 10.06.2018 r. (poniedziałek).

Informujemy, że Zarząd Główny nie zwraca członkom PTWM kosztów udziału w WZC. 
Do zobaczenia w Falentach. 
       W imieniu Zarządu Głównego PTWM,


