Zał. nr 3
Projekt
Regulamin obrad XXII Zjazdu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
§1

Obrady XXII Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego odbywają się w dniu 18 października 2021 r. w
Warszawie.
§2

Początek obrad Zjazdu Krajowego: o godzinie 11.00 (w pierwszym
terminie) lub o godzinie 11.15 (w drugim terminie).
§3

W Zjeździe Krajowym biorą udział:
a) delegaci wybrani przez sprawozdawczo-wyborcze Zjazdy
poszczególnych Oddziałów Towarzystwa,
b) członkowie ustępujących organów naczelnych Towarzystwa nie
będący delegatami (Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego) oraz Przewodniczący Rady Naukowej
Towarzystwa,
c) goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy.
§4

1) W sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu Krajowego głos
decydujący przysługuje wyłącznie delegatom.
2) 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. Obrady Zjazdu Krajowego otwiera prezes Towarzystwa, który
przeprowadza spośród delegatów wybór przewodniczącego oraz dwóch

współprzewodniczących obrad tworzących 3-osobowe Prezydium
Zjazdu Krajowego.
2. Wybór Prezydium Zjazdu Krajowego dokonywany jest w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§6

1. Przewodniczący obrad przedstawia proponowany porządek obrad
oraz regulamin obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad następuje w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§7

1. Delegaci dokonują spośród siebie wyboru następujących Komisji
Zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej (składającej się z 3 osób),
b) Komisji Uchwał i Wniosków (składającej się z 5 osób),
d) Komisji Skrutacyjnej (składającej się z 3 osób).
2. Kandydatów na członków Komisji Zjazdowych proponuje
przewodniczący obrad Zjazdu Krajowego oraz delegaci.
3. Wybór Komisji Zjazdowych dokonywany jest w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Każda z Komisji Zjazdowych dokonuje wyboru ze swego grona
przewodniczącego.
5. Z prac Komisji Zjazdowych sporządza się protokoły, które
podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§8

1. Zjazd Krajowy jest prawomocny i zdolny do podejmowania
uchwał:
a) gdy obrady Zjazdu zostały otwarte w pierwszym terminie – przy
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów,
b) gdy obrady Zjazdu zostały otwarte w drugim terminie – bez
względu na liczbę obecnych delegatów.

2. Kontrolę obecności delegatów na Zjeździe
przeprowadza się na podstawie listy obecności.

Krajowym

3. Ważność mandatów, liczbę obecnych delegatów i prawomocność
obrad Zjazd Krajowy stwierdza w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów na wniosek Komisji Mandatowej.
§9

1. Uchwały Zjazdu Krajowego, z zastrzeżeniem § 58 statutu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym lub w głosowaniu tajnym.
2. Sposób głosowania zarządza przewodniczący obrad Zjazdu
Krajowego.
§ 10

1. Wybór prezesa Towarzystwa, członków Zarządu Krajowego,
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady
Naukowej następuje w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady
wyboru określają odrębne regulaminy.
2. Przed przystąpieniem do wyboru organów naczelnych
Towarzystwa oraz Rady Naukowej przewodniczący obrad przedstawia
projekt regulaminu wyboru prezesa Towarzystwa oraz projekt
regulaminu wyboru członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej Towarzystwa.
3. Przyjęcie powyższych regulaminów następuje w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 11

1. Zgłoszenie do dyskusji w trakcie obrad Zjazdu Krajowego
odbywa się za pomocą karty zgłoszenia do dyskusji.
2. W sprawach porządkowych i formalnych delegaci mogą wnosić o
udzielenie głosu bezpośrednio, tj. bez karty zgłoszenia do dyskusji.
3. Głosu w dyskusji, w poszczególnych punktach porządku obrad,

udziela przewodniczący obrad.
4. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń do dyskusji przewodniczący
obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek delegatów ograniczyć
czas wystąpienia lub zamknąć dyskusję. W takim przypadku osoby
zgłoszone do dyskusji mogą złożyć przygotowane na piśmie swoje
wystąpienie do protokołu obrad Zjazdu Krajowego.
§ 12

Przewodniczący obrad może ogłosić przerwę w obradach Zjazdu
Krajowego z własnej inicjatywy lub na wniosek delegatów.
§ 13

Obrady Zjazdu Krajowego zamyka nowo wybrany prezes
Towarzystwa.
§ 14

Z obrad Zjazdu Krajowego sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący obrad oraz protokolant.
§ 15

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.

