POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
SAMODZIELNY ODDZIAŁ
W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT

ZIELONA GÓRA – 2010 R.

Tekst jednolity, ze zmianami wprowadzonymi 10.04.2010 r. przez Zjazd Oddziału,
wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego 12.07.2010 r.
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STATUT
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
SAMODZIELNY ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze zwany dalej
Oddziałem jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)zwanego dalej Towarzystwem i posiada osobowość prawną.
§ 2. Terenem działania Oddziału jest obszar województwa lubuskiego.
§ 3. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Zielona Góra.
§ 4. 1. Działalność statutowa Oddziału opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Oddział prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody służą wspomaganiu działalności statutowej.

Rozdział 2
Cele i formy działania Oddziału
§ 5. Celem działania Oddziału jest:
1) krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do swobodnego rozwoju nauk
ekonomicznych i prezentowania ich dorobku,
2) doskonalenie kwalifikacji ekonomistów,
3) inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do racjonalnego gospodarczego i przestrzennego rozwoju województwa,
4) integrowanie środowiska ekonomistów.

§ 6. Oddział realizuje swoje cele głównie przez:
1) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów
oraz olimpiad o tematyce ekonomicznej i gospodarczej,
2) propagowanie i organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
3) upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie
4) prowadzenie działalności obejmującej dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy
ekonomicznej,
5) inicjowanie badań naukowych, dbanie o rozwój nauk ekonomicznych oraz przyznawanie nagród za
wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,
6) publikowanie ekonomicznych monografii naukowych i zawodowych, wydawanie własnych czasopism, biuletynów oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
7) dokonywanie ocen, ekspertyz i konsultacji ekonomicznych oraz współdziałanie z samorządami,
uczelniami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi organizacjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o procesach społecznych i gospodarczych, propagowanie zasad
etyki zawodowej wśród członków Towarzystwa i dbanie o jej przestrzeganie,
8) tworzenie i prowadzenie szkół policealnych, szkół wyższych, studiów podyplomowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
9) podejmowanie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację
zadań statutowych,
10) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7. 1. Członkami Oddziału mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Oddziału dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
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§ 8. 1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być
pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie
ekonomiczne, studiujący w wyższych szkołach ekonomicznych albo na wydziałach ekonomicznych szkół wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1)
2)
3)
4)

wybierać i być wybierany do władz Oddziału,
uczestniczyć w spotkaniach Oddziału i Towarzystwa,
korzystać z porad i pomocy Oddziału
korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Oddziału służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Oddziału,
6) nosić odznakę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1)
2)
3)
4)

czynnie uczestniczyć w pracach Oddziału i Towarzystwa oraz propagować jego program,
przestrzegania zasad etyki zawodowej,
opłacać składki członkowskie,
przestrzegania statutu i uchwał władz Oddziału.

§ 9. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Oddziału i
rozwoju nauk ekonomicznych.
2. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Oddziale i jest zwolniony z
obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zjazd Oddziału.
§ 10. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, uznająca cele i zasady statutowe
Oddziału.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym w spotkaniach Towarzystwa, zgłaszać do władz Oddziału wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z
poradnictwa i pomocy.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Oddziału
§ 11. Decyzję o przyjęciu i wykluczeniu członka zwyczajnego i członka wspierającego podejmuje Zarząd Oddziału.
§ 12. Członkostwo ustaje na skutek:
1)
2)
3)
4)
5)

dobrowolnego wystąpienia,
wykluczenia,
śmierci członka zwyczajnego,
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
likwidacji Oddziału.

Rozdział 4
Władze Oddziału
§ 13. Władzami Oddziału są:
1) Zjazd Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 14. Kadencja władz w Oddziale trwa 5 lat. Władze Oddziału są jednak obowiązane działać
do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz. Funkcję prezesa Zarządu Oddziału
można nieprzerwanie pełnić wyłącznie przez dwie kolejno następujące po sobie kadencje.
§ 15. Uchwały władz Oddziału, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad, są podejmowane
zwykłą większością głosów, z tym, że w pierwszym zwykłym terminie wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków . W drugim terminie uchwały są prawomocne
bez względu na liczbę obecnych członków.
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ZJAZD ODDZIAŁU
§ 16. Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą na terenie działania Oddziału.
§ 17. Zjazd Oddziału:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2) podejmuje uchwały dotyczące zmian Statutu Oddziału w trybie określonym w roz.7 niniejszego
Statutu,
3) wybiera Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału,
4) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy Towarzystwa,
5) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady Zjazdu dotyczące działalności Oddziału,
6) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
7) nadaje godność Prezesa Honorowego Oddziału
8) nadaje godność członka honorowego Oddziału.

§ 18. 1. Zjazd Oddziału jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz na 5 lat.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do
wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§ 19. 1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany
przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału albo
na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału,
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać nadzwyczajny Zjazd Oddziału w ciągu 3
miesięcy od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu.
§ 20. W Zjeździe Oddziału biorą udział:
1) z głosem decydującym – członkowie Zwyczajni Oddziału
2) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Towarzystwa, członkowie honorowi oraz
przedstawiciele członków wpierających z terenu działania Oddziału i goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.

§ 21. Wybór władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.

ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 22. 1. Zarząd kieruje działalnością Oddziału oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę
przed Zjazdem Oddziału.
2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału w szczególności należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału,
uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału,
uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
przedstawianie Zarządowi Krajowemu Towarzystwa wniosków o nadanie odznak honorowych
Towarzystwa,
samodzielne gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi Oddziału,
składanie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Oddziału,
uchwalanie regulaminów określających strukturę i zasady funkcjonowania Oddziału oraz jego organów,
tworzenie i rozwiązywanie jednostek wyodrębnionych organizacyjnie,
powoływanie i rozwiązywanie biura oraz zespołów powołanych do wykonywania określonych zadań statutowych
uchwalanie regulaminów funkcjonowania biura,
wspieranie finansowe i organizacyjne jednostek wyodrębnionych organizacyjnie,
ustalanie wysokości składek członkowskich na obszarze swojego działania,
ustalanie i zatwierdzanie kierunków działalności gospodarczej Oddziału.

3. Zarząd Oddziału może przekazać w określonym przez siebie zakresie część swoich
uprawnień Prezydium Zarządu Oddziału.
4. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych i ekonomicznoorganizacyjnych Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze: komisje terenowe
lub branżowe, kluby dyskusyjne oraz rady koordynacyjne.
§ 23. 1. Zarząd Oddziału liczy do 21 członków.
2. Jeżeli skład Zarządu Oddziału zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby
ustalonej przez Zjazd Oddziału, to na zwolnione miejsce Zarząd może dokooptować osoby,
które na Zjeździe otrzymały wymaganą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów).
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3. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeby, co najmniej 2 razy do roku.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od zgłoszenia
wniosku.
§ 24. 1. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału. Skład Prezydium może być zmieniony przez Zarząd Oddziału w toku jego kadencji.
2. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzi 7 – 9 członków, w tym prezes Zarządu
Oddziału, 2 wiceprezesów i sekretarz Zarządu Oddziału.
§ 25. 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje Prezydium
zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Oddziału. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Oddziału należą sprawy wymienione w § 22, ust. 2 pkt. 2 – 4 oraz pkt. 6 – 10 i 12 – 13.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności
wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się co najmniej raz w kwartale.
3. Prezydium Zarządu Oddziału składa Zarządowi Oddziału sprawozdanie ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 26. Komisja Rewizyjna Oddziału jest najwyższym organem kontrolnym Oddziału.
§ 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału,
2) składanie na Zjeździe Oddziału sprawozdań oraz przedkładanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału.
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą.

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków.
2. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmieni się w toku kadencji to stosuje się odpowiednio
postanowienia § 23, ust. 2.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 29. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§ 30. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu.

Rozdział 5
Działalność gospodarcza
§ 31. 1. Oddział posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą na
terenie całego kraju.
2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są na finansowanie
działalności statutowej Oddziału.
3. Za działalność gospodarczą odpowiedzialny jest dyrektor Biura Oddziału.
4. Zarząd Oddziału określa formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Oddziału
§ 32. Do realizowania zadań statutowych Oddział posiada majątek trwały, obrotowy, udziały i
akcje w obcych jednostkach oraz fundusze, które składają się z:
1)
2)
3)
4)
5)

wpisowego i składek członków,
wpływów z działalności statutowej,
dochodów z majątku Oddziału,
dochodów z działalności gospodarczej,
darowizn i zapisów.
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§ 33. 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz do
dysponowania środkami Oddziału podejmowane są przez Zarząd Oddziału, który w określonym przez siebie zakresie część swoich uprawnień może przekazać Prezydium Zarządu Oddziału.
2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez
Zarząd Oddziału.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Oddziału, w tym w postępowaniach
przed sądami i urzędami wymagany jest podpis jednego upoważnionego członka Zarządu
Oddziału i Dyrektora Biura, albo dwóch upoważnionych członków Zarządu Oddziału.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Oddziału
§ 34. Przyjęcie statutu oraz jego zmiany, a także rozwiązanie Oddziału wymagają uchwały
Zjazdu Oddziału powziętej:
- w I terminie - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania,
- w II terminie - większością głosów bez względu na liczbę obecnych
§ 35. 1. W razie powzięcia przez Zjazd Oddziału uchwały o rozwiązaniu Oddziału Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Oddziału Zjazd Oddziału może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą przejdzie majątek Oddziału po zaspokojeniu zobowiązań Oddziału.

