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Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

P.T. Członkowie
Polskiego Towarzystwa Legislacji
Uprzejmie informuję, że − mając na względzie postanowienia § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 1
i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji − Zarząd PTL zwołuje Walne Zebranie członków
Towarzystwa, które odbędzie się – z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi pracy zdalnej
(Internet) – we czwartek, 19 listopada 2020 r., w I terminie o godz. 17:15,
w II terminie o godz. 17:30. W celu wzięcia udziału w zebraniu należy kliknąć (albo wpisać
w oknie przeglądarki) link:

https://meet.google.com/vhx-oidx-sar
W związku ze zdalnym trybem zebrania, uprzejmie proszę o:
1) logowanie się imieniem i nazwiskiem (a nie pseudonimami czy nickami), by możliwe
było

przeprowadzenie

głosowania

z

wykorzystaniem

chatu

oraz

sporządzenie

listy

uczestników;
2) wyłączenie

kamer

(by

nie

przeciążać

łącz

transmisjami

video)

i

mikrofonów

(by umożliwić niezakłócony przebieg zebrania i transmisję wykładu);
3) zgłaszanie się do głosu za pośrednictwem dostępnego w dolnym prawym rogu
chatu.
Porządek dzienny Walnego Zebrania:
1) ustalenie i akceptacja zdalnego procedowania Walnego Zebrania Sprawozdawczego;
2) informacja Zarządu o działalności PTL i pracy Zarządu w roku 2019 r.;
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników kontroli działalności finansowej Zarządu
PTL oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok;
4) dyskusja i podjęcie stosownych uchwały finansowej;
5) informacja i podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty netto za rok obrotowy 2016;
6) sprawy inne, wolne wnioski.
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Po Zebraniu Walnym zapraszam na – rozpoczynające się o godz. 18:00 –
spotkanie

z

Prof.

ustawodawczego na

Sławomirem
przykładzie

Patyrą,
wybranych

poświęcone

Racjonalizacji

państw europejskich.

procesu

Po wystąpieniu

przewidujemy pytania i dyskusję.
Licząc na niezawodną frekwencję, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.
Załącznik:
wizualizacja sprawozdania finansowego
PTL za 2019 r. (8) wraz z informacją
uzupełniającą (3).

Zachęcamy do uiszczania zaległych i bieżących składek członkowskich.

