Zał. nr 5
projekt
Regulamin wyboru członków
Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
§1
XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dokonuje w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów,
wyboru na kadencję obejmującą lata 2021–2026:
a) członków Zarządu Krajowego w liczbie 10 osób (na podstawie
§ 27 ust. 1 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w skład
Zarządu Krajowego Towarzystwa wchodzą: prezes Towarzystwa,
prezesi Zarządów Oddziałów oraz do 10 członków niebędących
prezesami Zarządów Oddziałów wybranych przez Zjazd Krajowy),
b) Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 7 osób (na podstawie
§ 32 ust. 1 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego KKR liczy
od 5 do 7 członków, którzy ze swego grona wybierają
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; oraz § 32
ust. 2 statutu – członkowie KKR nie mogą być członkami innych
organów Towarzystwa, w tym organów jego Oddziałów).
c) Sądu Koleżeńskiego w liczbie 7 osób (na podstawie § 36 ust. 1
statutu Sąd Koleżeński liczy od 5-7 członków, którzy ze swego grona
wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
oraz § 36 ust. 2 statutu – członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być
członkami innych organów naczelnych Towarzystwa).
d) Rady Naukowej w liczbie ...... osób (na podstawie § 41 statutu
PTE Rada Naukowa liczy od 25 do 50 członków. RN może zaprosić
do swego grona osoby niebędące członkami Towarzystwa w liczbie nie
większej niż 5.

§2
Czynne prawo wyborcze posiadają delegaci na Zjazd Krajowy.
§3
1. Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni oraz
honorowi Towarzystwa.
2. Do Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej nie
może kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
3. Osoba kandydująca do Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Sądu
Koleżeńskiego nie może jednocześnie kandydować do innych organów
naczelnych Towarzystwa, a osoba kandydująca do Krajowej Komisji
Rewizyjnej ponadto do Rady Naukowej.
4. Osoba wybrana do Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być
członkiem innych organów Towarzystwa, w tym organów jego
Oddziałów, ani pozostawać z członkami tych organów w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej, jak również nie może pełnić
jakichkolwiek innych funkcji w Towarzystwie, w tym w jego
Oddziałach. Wybór takiej osoby do Krajowej Komisji Rewizyjnej jest
równoznaczny z jej rezygnacją z członkostwa w pozostałych organach
Towarzystwa, w tym w organach jego Oddziałów, oraz z wszelkich
innych funkcji pełnionych w Towarzystwie, w tym w jego Oddziałach.
5. Jeżeli po dokonaniu wyboru organów Towarzystwa, w tym
organów jego Oddziałów, zachodziłaby okoliczność tego rodzaju, że
osoba wybrana do Krajowej Komisji Rewizyjnej pozostawałaby z
członkami innych organów Towarzystwa, w tym organów jego
Oddziałów, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, to
wystąpienie takiej okoliczności jest równoznaczne z jej rezygnacją z
członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§4
1. W celu przygotowania wyboru Komisja Skrutacyjna powołana
przez Zjazd Krajowy ustala odrębne listy kandydatów:
a) do Zarządu Krajowego,
b) do Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) do Sądu Koleżeńskiego,
d) do Rady Naukowej.
2. Kandydatów do organów naczelnych Towarzystwa oraz Rady
Naukowej zgłaszają delegaci za pomocą karty zgłoszenia kandydatów.
3. Na umieszczenie kandydatury na liście kandydatów delegat
zgłaszający kandydata uzyskuje osobistą lub pisemną zgodę zgłoszonej
osoby, przy czym:
a) dodatkowym warunkiem umieszczenia zgłoszonej osoby na liście
kandydatów do Zarządu Krajowego jest złożenie przez nią oświadczenia
o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) dodatkowym warunkiem umieszczenia zgłoszonej osoby na liście
kandydatów do Krajowej Komisji Rewizyjnej jest złożenie przez nią
oświadczenia o treści wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszego
regulaminu.
4. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna
przedstawia delegatom proponowane listy kandydatów.
5. Zamknięcie oraz zatwierdzenie list kandydatów następuje w
głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów. Delegaci głosują za
pomocą tabletów, w sposób określony w informacji w sprawie
informatycznej obsługi głosowań na tabletach, stanowiącej Załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
§5
1. Komisja Skrutacyjna powołana przez Zjazd Krajowy:
a) ustala isty kandydatów
b) nadzoruje nadzoruje prawidłowość przebiegu głosowania,
c) ogłasza wyniki wyborów.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca
do organów naczelnych Towarzystwa lub Rady Naukowej. W
przypadku wcześniejszego wyboru takiej osoby przez Zjazd Krajowy do
Komisji Skrutacyjnej wyrażenie zgody na kandydowanie do organów
naczelnych Towarzystwa lub Rady Naukowej jest równoznaczne z
rezygnacją z członkostwa w tej Komisji. W takiej sytuacji Zjazd
Krajowy dokonuje uzupełniającego wyboru do Komisji Skrutacyjnej w
sposób określony w § 7 regulaminu obrad XXII Zjazdu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
§6
Na listach poszczegónych organów zamieszcza się nazwiska i imiona
kandydatów do organów naczelnych Towarzystwa oraz Rady Naukowej
w porządku alfabetycznym.
§7
1. Delegaci dokonujący wyboru:
a) członków Zarządu Krajowego – mogą oddać głos na nie więcej
niż 10 kandydatów,
b) Krajowej Komisji Rewizyjnej – mogą oddać głos na nie więcej
niż 7 kandydatów
c) Sądu Koleżeńskiego – mogą oddać głos na nie więcej niż 7
kandydatów
d) Rady Naukowej – mogą mogą oddać głos na nie więcej niż
……….. kandydatów.
2. Delegaci głosują za pomocą tabletów, w sposób określony w
“Informacji w sprawie informatycznej obsługi głosowań na tabletach”,
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Obrad XXII Zjazdu
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
§8
1. Wybrani do Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej zostają ci kandydaci, którzy
otrzymali największą liczbę głosów w ramach limitów osobowych
określonych w § 7 ust. 1.

2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką
samą dolną (najmniejszą) liczbę głosów, powodującą przekroczenie
limitów osobowych określonych w § 1, przewodniczący obrad Zjazdu
Krajowego zarządza II turę głosowania.
3. Do II tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w I
turze taką samą dolną (najmniejszą) liczbę głosów, powodującą
przekroczenie limitów osobowych określonych w § 1, i którzy wyrazili
zgodę na dalsze kandydowanie.
4. Maksymalną liczbę kandydatów, na których delegat może oddać
głos w II turze głosowania oblicza się, pomniejszając określone w § 1
limity osobowe o liczbę osób wybranych w I turze głosowania.
5. Wybrani do Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej w wyniku II tury głosowania
zostają ci kandydaci, którzy otrzymali w tej turze największą liczbę
oddanych ważnych głosów w ramach limitów osobowych ustalonych na
podstawie § 8 ust. 4.
6. W przypadku gdy nadal dwóch lub więcej kandydatów otrzyma
taką samą dolną (najmniejszą) liczbę głosów, powodującą przekroczenie
limitów osobowych ustalonych na podstawie § 8 ust. 4, przewodniczący
obrad Zjazdu Krajowego zarządza kolejne tury głosowania, aż do
dokonania wyboru organów naczelnych Towarzystwa oraz Rady
Naukowej w liczbie odpowiadającej limitom osobowym określonym w
§ 7 ust. 1. W kolejnych turach głosowania stosuje się odpowiednio
postanowienia § 8 ust. 2–5.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
2. W przypadku sporu co do interpretacji poszczególnych zapisów
niniejszego regulaminu ustalenie wykładni należy do Prezydium Zjazdu
Krajowego.

Załącznik nr 1
do regulaminu wyboru członków Zarządu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
.............................................
(imię i nazwisko)

................................. 2021 r.
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do
Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na
kadencję obejmującą lata 2021–2026.
Jednocześnie, świadomy treści art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2020.1027t.j.), oświadczam, że nie byłem skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
...........................................
(podpis)

Załącznik nr 2
do regulaminu wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
.............................................
(imię i nazwisko)

................................ 2021 r.
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Krajowej
Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję
obejmującą lata 2021–2026.
Jestem świadomy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2020.1027t.j.), ) oraz § 34 ust. 2 statutu Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być
członkami innych organów Towarzystwa, w tym organów jego Oddziałów, ani
pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej, jak również nie mogą pełnić jakichkolwiek innych funkcji
w Towarzystwie, w tym w jego Oddziałach.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku wyboru mnie do Krajowej
Komisji Rewizyjnej rezygnuję z członkostwa w innych organach
Towarzystwa, w tym w organach jego Oddziałów, oraz z wszelkich innych
funkcji pełnionych w Towarzystwie, w tym w jego Oddziałach. Jeżeli jednak
po dokonaniu wyboru organów Towarzystwa, w tym organów jego Oddziałów,
zachodziłaby okoliczność tego rodzaju, że będąc wybranym do Krajowej
Komisji Rewizyjnej, pozostawałbym z członkami innych organów
Towarzystwa, w tym organów jego Oddziałów, w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej, to w takiej sytuacji rezygnuję z członkostwa w
Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Ponadto, świadomy treści art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b cytowanej wyżej ustawy,
oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
…………………………..
podpis)

Załącznik nr 3
do regulaminu wyboru członków Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
.............................................
(imię i nazwisko)

................................. 2021 r.
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do
Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na
kadencję obejmującą lata 2021–2026.
Jestem świadomy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 2 statutu
Polskiego
Towarzystwa
Ekonomicznego
członkowie
Sądu
Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów naczelnych
Towarzystwa., ani pozostawać z członkami tych organów w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej, jak również nie mogą pełnić
jakichkolwiek innych funkcji w Towarzystwie, w tym w jego
Oddziałach.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku wyboru mnie do Sądu
Koleżeńskiego rezygnuję z członkostwa w innych organach
Towarzystwa. Ponadto, świadomy treści art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b
cytowanej wyżej ustawy, oświadczam, że nie byłem skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
..........................................................
(podpis)

Załącznik nr 4
do regulaminu wyboru członków Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
.............................................
(imię i nazwisko)

................................. 2021 r.
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję
obejmującą lata 2021–2026.
Jednocześnie, świadomy treści art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
((Dz.U.2020.1027t.j.), oświadczam, że nie byłem skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
...........................................
(podpis)

