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4. Jednostką ZHP powołaną do organizowania turystyki harcerskiej jest Biuro Usług Turystycznych ZHP
"Harctur".
§ 94. 1. Majątek ZHP służy działalności statutowej

§ 9S. 1. Działalność finansowo-gospodarcza Związku
realizowana jest na podstawie uchwalonych budżetów na
rok kalendarzowy.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia działalnoŚci finansowo-gospodarczej Związku określa Główna Kwatera
ZHP. -

Zwi'ązku.

2. Właścicielem majątku jest Związek. W jego ImIeniu zarządza majątkiem Naczelnik i Gł6wna Kwatera, .
§ 96. \V razie rozwiązania ZHP" majątek Związku
a komendanci i komendy harcerskie oraz inne jednostki
przechodzi na własność Skarbu Państwa. ·
organi'zacyjne ZHP - w zakresie i na zasadach ustala:
nych przez Główną Kwaterę.
IX. Postanowienia końcowe
3. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imie§97. Naczelnik ZHP i komendant chorągwi . Jest kieniuZHP są: Naczelnik ZHP i jego zastępcy oraz odpo- rownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników
wiednio w imieniu centralnych jednostek organizacyjnych zatrudnionych w 'podległych im jednostkach:
i gospodarczych: komendanci lub kierownicy tych jed§ 98. Sprawy określone w statucie ZHP mogą być
nostek i ich zastępcy, a w imieniu komend harcerskich:
regulowane.; szczeg6łowymi przepisami tylko wtedy, gdy
komendanci i ich zastępcy, a także ustanowieni przez te
statut tak stanowi, wyłącznie przez właściwe władze i W
osoby p'ełnomocnicy - w granicach ich umocowania.
granicach statutowego upoważnienia.
4. Przy dokonywaniu czynności prawnych zobowią
§ 99. 1. Uchwąły w sprawie zmiany statutu podejzujących i rozporządzających o wartości przekraczającej
muje , Zjazd ZHP większo~cią 2/3 głosów w obecności co
kwotę ustalaną . przez Główną Kwaterę do , skuteczności
najmniej połowy delegatów.
oświadq;enia woli wymagane jest współdziałanie dwóch
osób.
2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z
S. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisem- inną organizacją i rozwiązania ZHP podejmuje Zjazdwięk
szością 314 głosów w obecności' co najmniej 3/4 delegatów.
nej pod rygorem nieważności.
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 4 kwietnia 1989 r.I
w sprawie ustalenia i ogłoszenia śtatutustowarzyszenia wyższej użyteczności
"Polskie Tbwarzystwo Ekonomiczne".
I
Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 , stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej
użytecznośCi (Dz. U. Nr 2, : poz. 17) zarządza się; co nastę 
puje:
§ 1. Ustara się statut stowarzyszenia wyższej użytecz
ności "POlskie Towarzystwo Ekonomiczne", stanowiący
załącznik do zarządzenia.

moc zarządzenie Ministra Spraw Wez dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawief .u stalenia
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności
"Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" (Monitor .Polski Nr 1,
poz. S).
.
§ 2. Traci

wnętrznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw

Wewnętrznych:

C;

Kisżczak

Załącznik
do zarządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia1989 r. (poz. 83)
,

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO
Rozdział

1

Rozdział

Postanowienia ogólne

Cele i formy

§ 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) , zwane

dalej

"Tową.rzystwem",

jest stowarzyszeniem
teczności i posiada osobowość prawną. '

wyższej uży

I§ 2. Terenem duałania Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
'
,

§ 3. Siedzibą

miasto

stołeczne

władz

naczelnych Towarzystwa

§ 4. Towarzystwo może używać

odznak i

według

wzorów zatwierdzonych przez
administracji pańsJwowej.
§ 5. Działalność

wszys~iDi

nych w

na pracy

kołaCh,

jest

Warszawa.

Towarzystwa

opiera

się

pieczęci

organy

przede
zrzeszoterenowych i wojewódzkich.

społecznej

oddziałach

właściwe

ogółu

członków

2

działania

§ · 6 . . Celem Towarzystwa jest:

I

aktywne włączanie członków do budowy socjalizmu
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez 'współ
udział w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju,
doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz
wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego,
2) krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, roz,szerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształtowanie etyki społecznej i
zawodowej członków,
3) współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w
zal}re~ie nauk ekonomicznych,
1)
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4) upowszechnianie wiedzy ekonomicznej
szerzenie
kultury ekonomicznej,
5) popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiąg-,
nięć społeczno-gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
6) obrona interesów zawodowych ekonomistów oraz dą
żenie do pełnego wykorzystania kadr ekonomicznych,
7) prezentowanie za granicą działalności Towarzystwa
oraz współudział' w reprezentowaniu polskiej myśli
ekonomicznej.
§'

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

7. Towarzystwo-realizuje swoje cele przez:

współdziałanie

z władzami, instytucjami oraz organi'zacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów ' i wykladów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej i gospodarczej,
wydawanie publikacji nieperiodycznych i monograficznych oraz własnego czasopisma fachowego,
prowadzenie działalności obejmującej dokształcanie
i doskonalenie zawodowe kadr gospodarki narodowej
w zakresie problematyki ekonomicznej,
prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie
nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktycę życia gospodarczego,
prowadzenie działalności w zakresie ekspertyz ekonomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie '
ich przestrzegania,
zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubóW, czytelni i bibliotek oraz sekcji zainteresowań,
współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla
realizacji celów statutowych.
Rozdział

Członkowie,

3'

ich prawa i

opłacania składek członkowskich.

4.
5.
nia

Członkiem wspierającym może być

osoba prawna,

cele Towarzystwa.

Członek

wspierający

obowiązany

jest do

opłaca~

składek członkowskich.

§ 10. 1.

Członek

§ 11. Stowarzyszenie będące członkiem zwyczajnym
Towarzystwa korzysta z praw (wykonuje obowiązki człon
kowskie, określone w § lO, przez swoich przedstawicieli.
§ 12. 1. Członek wspierający ma prawo brać udział
z głosem . doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach kół, różnych zespołów oddziałów oraz
w zjazdach oddziałów, zgłaszać . do władz Towę.r.zystwa
wnioski oraz korzystać z poradnictwa.
. 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń ' oraz
przestrzegania uchwał ' władz Towarzystwa.
'
§ 13. ' Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
2) likwidacji Towarzystwa,
3) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu
nie usprawiedliwionego zalegania z opłat,ą składek
członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
4) wykluczenia członka zwyczajnego,
5) śmierci członka zwyczajnego,
6) rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia bę~ącego
członkiem zwyczajnym,
7) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 9. 1. Członkiem , zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający wyższe lub średnie wykształcenię
ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty lub studiujący w wyższych szkołach ekonomicznych albo na wydziałach ekonomicznych szkół wyższych, uczący się w wyż
szych klasach szkół średnich lub , w szkołach policealnych
o kierunku ekonomicznym, a także stowarzyszenie, które
uznaje cele Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być
osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju nauk
ekonomicznych i gospodarki narodowej.
3. Członek ,honorowy jest zwolniony z obowiązku

uznająca

4) korzysta't na prawach pierwszeństwa z fbrm działal
ności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych, .
5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
6) nosić odznakę Towarzystwa.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz
propagowanie jego programu,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przestrzeganie
iasad etyki zawodowej,
3) regularne opłacanie składek członkowskich,
4) przestrzeganie postanowień statutu i , uchwał Towa~
rzystwa.

obowiązki '

§ 8. 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i- osoby prawne.
2. Członkowie ToWarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

'
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zwyczajny ma prawo:
l) wybierać i być wybierany dQ władz TowarzY,stwa,
2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
3) korzystać z porad i po'm ocy w zagadnieniach ' wynikaj~cych z jego pracy zawodowej,

Rozdział

4

Struktura organizacyjna
§ 14. Władzami naczelnymi Towarzystwa
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.

§ 15. 1. Jednostkami

1)
2)

oddziały

terenowymi
wojewódzkie i terenowe,

są:

Towarzystwę.

, są:

koła zakładowe, międzyzakładowe, terenowe, problemowe, środowiskowe, uczelniane (studenckie) i szkolne (młodzieżowe).
2. Do powołania i działaniaqddziału wojewódzkiego
wymagana jest liczba co najmniej 500 członków zwyczajnych i 25 kół.
'
3. Zakres działania oddziału wojewódzkiego będzie
rozszerzony, za zgodą Zarządu Głównego, na teren sąsied
nich województw, jeżeli w tych województwach nie są
spełnione warunki określone w ust. 2. Wymaga to uzgodnienia z wojewodami właściwymi dla siedziby oddziału
ora.z terenu dbjętego działalnością, po zaS/ięgnięciu opinii
właściwych wojewódzkich rad narodowych.

§ 16. Władzami oddziału wojewódzkiego są:

1) zjazd oddziału wojewódzkiego,
2) zarząd oddziału wojewódzkiego,
3) komisja rewizyjna ', oddziału wojewódzkiego.
§ 17. Władzami kola zakładowego, międzyzakłado
wego, terenowego, koła problemowego i środowisk.owego,

~
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uczelniall~gb_

go)
1)

. 14.0

(młod)lie~bwe

(studenckLego)- luhszkolnego

są : .

Qddziału,

. doliczl:>y człopków, ' n,ie
oraz delegaci stowarzyszeń . będących członkami zwyczajnymi wybranymi na
zjazdach ' tych stow a rzyszeń, w liczbie ustalonej przez
Zarząd Główny Towarzystwa,
2) z głosem doradczym ~ członkowie władz naczelnych
Towarzystwa, jeż e li nie są delegatami, prezesi i człon
kowie honorowi.
mniej

ogólne zebranie

członków koła,

2) zarząd koła,
.
3) komisja rewizyjna koła.

§ 18. 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa
być

poz. 8;3

mogą

oddziały

terenowe, tworzone ·' w ramach oddziałów
wojewódzkich za zgodą Zarządu Głównego.
2 . . Do- powołania i działania ' oddziału terenowego wymagana jest liczba co najmniej 200 · członków zwyczajnych
i 10 kół.
. 3. vVładzami oddziału te i:enowego są:
1) zjazd oddziału terenowego,
' 2) '.' zarząd oddziału terenowego,
3) komisja rewizyjna oddziału terenowego;

§19. ' Kadencja właclznaczelnych Towarzystwa i od~
wojewódzkich Qtazwładz oddziałów terenowych
trwa 4 lataj kadencja władz koła trwa 2 lata; wybór władZ
odbywa się w głosowanititajnym. Władze Tow-arzystwa
są'jeclnakobowiązane działać', do' cżasu ukonstytuowania
się nowo wybranych władz. '§ - 20 ~ Uchwały -władz Towarzystwa są' podejmowane
zwykłą większością głosów, z tym że 'VI pierwszym zwykłym terminie wyinagana jest obecność co najmniej i/2
ogólnej liczby członków , (delegatów), jeżeli statut nie przewidujE! inny~h ·. z asad.
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. . Władze naczelne Towarzystwa
A.Z ja z d

Kra j o w y

§ 21. Zjazd Krajowy jest

najwyższą

władzą .

B.

dla

oddziału ,

Z .a r z

ą

d

G

łów

ny.

Zarząd Główn y kieruje całokształtem .dziaTowarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego, reprezentuj e je na zewnątrzi ponosi odI?owiedzialnoś ć za swoją pracę przed Zjazclen;i Krajowym.
2 . .Do zakresu działania Zarządu . Głównego w szcżególności należy:
'
1) wykonywanie uchwal Zjazdu Krajowego,
2) określenieszczegó,łowych kierunków działania Towarzystwa,
.
.
.'
3) ustalanie zasad wyboru de legatów 'na Zjazd Krajowy,
4juchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz za twierdzanie rocznych sprawozdań z działalno~ci,
.
.
.
.
5) uchwalanie , bud:?;etu Towar;?;ystwa
zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych,
6) powoływani e oddziałów wojewódzkich z określeniem
icb zasięgu ' działania oraz siedziby i decydowanie o
ich likwidacji,
.
. 7) wyrażanie zgody na wniosek oddziałów wqjew6dzkich
na tworzenie lub likwidowanie oddziałów 'terenowych
., z określeniem ich zasięgu działania oraz siedz'i by,
8) powoływani e i likwidowanie wyodrębnionych jednostek organizacyjny~ h do wykonywania Qkreślónych
zadań statutowych, a · tak:?:e ustalanie. planów ,~, otaz
akceptowanie sprawozdań z ich działalności " merytorycznej i finansowej,
9) ustalanie trybu przyjmowania i skreślania członków
zwyczajnych oraz określanie wysokosci wpisowego
i składek c złonkowskich,
.
10) występowanie z wnioskiem o przyznanie ' tytułu p~~
zesa honorowego i członka honorowego Towarzystwa',
11) nadawanie odznak honorowych Towarzystwa,
12) ustalanie zasad 'powolywania, działania i rozwiązywa
nia kół Ol!az zespołów pomocniczychoddzialóW wojewódzkich,
'
13) . ustalanie zasad ,przeprowadzenia w , -Towarzystwie
konkursów z n agroqami, .
14) podejmowanie uch'llva! o przynależności do międzyna
rod'owych organizac ji oraz delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do . tych organizacji i na imprezy
zagraniczne,
15) zawieszanie uchw a ł zarządów oddziałów wojewódzkich i terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i posta nowieniami statutu Towarzystwa
oraz uchwałami ~ł adz naczelnych,
,.
16) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
17) występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koieżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełnią
cego funkcję we władzach Towarzystwa,
18) powoływanie i rozwiązyw,anie komiSji' Zarządu Głów
nego,
19) zatwierdzanie liczby stanowisk urzędujących człon
ków Prezydium Z a rządu Głównego i prezydiów zarzą
dów oddziałów,
20) składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze swej

§ 26. 1.

łalności

działów

Rozdział

propt)«; jQoą.lnie

niż pięciu

Towa-

§ 22. Zjazd Krajowy:
' 1) ustala generalne kierunki działalności Towarzystwa ,
2) uchwala projekt statutu oraz jego zmian,
3) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz

o przeznaczeniu jego majątku,
tytuł prezesa ' honorowego i członków honorowych- Towarzystwa,
5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głów
nego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego,
-;.~:tI
6) wybiera Zarząd Główny, GłÓWrią KOIuisję Rewizi.jną
i Główny Sąd Koleżeliski oraz Radę Główną;
,7) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod
obrady Zjazdu i dotyczących działalności Towarzy··.· .sŁwa.
.
. §23. L Zjazd Krajowy: jest zwoływany przez Zarząd
Główny raz na 4 lata.
.
2. Termin, miejsce jporządek obrad Krajowego Zjazdu ustala ' Zarząd Główrly . i podaje do wiadomości delega~
tom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
~'§ 24: 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy , może odbyć
się w ' każdym czasie i lest zwoływany przez Zarząd Głów-
ny z własnej 'inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny' wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby zarządów oddZiałów wojewódzkich.
2. Zarząd Gfówny jest obowiązany zwołać nadzwyczajny Zjazd "Krajowy w ciągu 3 miesięcy od ctaty otrży
mania żądania ' Głównej Komisji Rewizyjnej lub wniosku
4) nadaje

zarządów oddziałów.

§ 25. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1) z głosem decydującym - . wybrani w głosowaniu taj..nym .na: ,zjazdach . oddziałówwojewódzkich delegaci
. w liczhieustalonejprzez Zarząd Główny dla ' każdego

działćilności,

21) uchwalanie re gulaminów przewidZianych w statucie,
22) współdziałanie z Radą Główną w , zakresie udziału
To~arzystwa w kształtowani.u rozwoju gospodarczego
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.~

kraju, dDskDnalenia metDd planDwania i zarządzania,
rozwoju nauk ekonomiczny ch oraz w rozważaniu problemów ekonomiczno-społecznych.
3. DO rozwiązywania poszczególnych problemów eko-nomicznychlub ekonolIliczno-organizacyjnych Zarząd
Główny może powoływać swoje zespoły pomocnicze: komisje problemOwe, krajowe i branżowe rady koordynacyjne kół ora'Z kluby dyskusyjne , okre ś l a jąc ich 'zakr'es działania.

§ , 27, 1. Zarząd Głó~ny składa się z

57 do 67 człon

ków.
2. Posiedzenia Zarzą du Główn e go odbywają się w
potrzeby, co najmniej 3 razy' w roku.
3. Jeżeli ' skład Zarządu Głównego zmniejszy się w
toku kadencji w . stosunku do liczby ustalonej przez Zjazd
KrajowY, tona zwolnione miejsce Zarząd może dokooptować osoby, które na Zjeżdzie Krajowym otrzymały wymaganą liczbę głosów (w kO'lejności otrzymanych głosów).
4. Posiedzenfa Zarządu Głównego zwołuje Prezydium
Zarządu Głównego. z własnej inicjatywy lub na wniosek
CD najmniej- 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głów
nego w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
miarę

Zarząd Główny wybiera z.e swego grona w
tajnym Prezydium Zarządu Głównego. Skład
Prezydium mDże być zmieniony przez Zarząd Główny
w toku jego. kadencji.
2. CzłonkDwie Zarządu Głównego mogą być wybierani w ~kład Prezydium tylko przez dwie kolejne kadencje

§ 28. 1.

głosowaniu '

Zarządu Głównego.

ustala imiennie urzę
Prezydium.
4. Zarząd Główny jest obowiązany do 'sprecyzowania
iadań powierzonych urzędującemu członkowi Prezydium.
5. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchod'zi
17 członków, w tym prezes Zarządu Głównego, 1-5 wiceprezesów i sekretarz generalny.
3. Prezydium

Zarządu Głównego

dujących człDnków

okresie między posiedzeniami Zarządu
Prezydium kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Główny, z ' zastrzeżeniem do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego
spraw wymienionych w§ 26 us.t. 2 pkt 2-9, 12, 14 i 15.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zWDłuje
prezes, a w razie jego nieobecno ś ci - wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się 00 najmniej raz w mie§ 29. 1. W

Głównego

Siącu.

składa

Zarządowi

Głównemu sprawozdania ze swej działalności
. między pDsiedzeniami Zarząau Głównego..

w okresie

3. Prezydium

C '

Z.arządu

Główna

Głównego

Komisja

Rewizyjna

§ 30. Główna Komisja Rewizyjna jest
organem kontrDlnym Towarzystwa.

najwyższym

§ 31. Do ' zakresu działania Głównej Komisji Rewizyj-

nej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, .
z wyjątkiem działalności Głóv.:nego Sądu Koleżeń
skiego,
2) składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań oraz
wniosków o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu ' Głównego,

. 3) nadzorDwanie komisji rewIzyjnych niźszegoszczebla,
4) przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag· i wniosków oraz zaleceń ' :pokDntrolnych
· dotyczących działalności statti~6 weji finansowej Towarzyst~a.

1.·
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§ 32. 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9
członków.

2. Postanowienie § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio..
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego
grona przewodniczącego oraz 1-2 wiceprzewodniczących.
§ 33. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają

prawo

brać udział, ·

z

głosem

doradczym, w posiedzeniach

Zarządu Głównego i jeg()' Prezydium. Członkowie Głównej

Komisji Rewizyjnej ' nie

mogą

pełnić

innych funkcji we
.
§ 34. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie
własnego. regulaminu.
'
.
władzach Towarzystwa ~

D . . Główny . Są dK nIe ż e ń \s k i
§ 35. 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i zaSad prDgramowych Towarzystwa.
"
.
2. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny i skła
da się z 9 członków, którzy wybierają ze swego ~oPa
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński jako .p ierwsza instancja
orzeka w składzie 3-osobowym. ,
4. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Kolężeń
skiegojako pierwszej instancji rozpatruje Główny Sąd
Koleżeński w .pięcioosobowym zmienionym składzie. ,
.
5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako '
drugiej instancji są ostateczne.
§ 36. Postanowienie § 27 ust. 3 stosuje
wiednio.
§ 37 . . 1. Główny

się
.

~dp6"
.

-.

Sąd Koleżeński moiewymierzać

kary :
l) uPomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w' prawach członka na okres 6 mi,eSięcy
do 2 lat,
4) wykluczenia z Towarzystwa.
2. Główny Sąd Koleżeński, w razie wykluczenia ,cZłon
ka z Towarzystwa, może orzec pozbawienie odŻn.a'kihonorowej.
.
§ 38. Wykluczenie członkażwyczajnego z Towarzystwa następuje w razie: .
1) skazania -prawomocnym wyrokiem na karę dodatko. wą pozbawienia praw publicznych lub karę zakazu
wykonywania ' zawodu,
2) poważnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał
władz Towarzystwa.
§ 39. 1. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie
własnego regulaminu.
2. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu.
Rozdział 6
następujące

. Rada

Główna

. § . 40. Rada Główna jest organem doradczym Towarzystwa we wszelkich zagadnieniach związanych z udziałem Towarzystwa w kształtowaniu rozwoju gospodarczego
kraju, doskonaleniu metod planowania i zarządzania; ' rozwoju nauk ekonomicznych oraz w rozważaniupr,pblemów
ekonomiczno-społecznych.

§ 41. Rada Główna ~kłada się z 37-41 . członków,
którzy , spośród siebie wybierają przewodniczącego, 3 zastępców . przewodniczącego i sekretarza.
§ , 42. · RadaGłÓwna zbiera się w miarę potrzeby, co
najmniej dwa razy w roku. Tryb zw6ływania 'i ·'prowadzę
nia obradustaia nigulamin uchwalony przez Radę.
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Rozdział
Władze oddziału

zgodnie z zasadami ogólnymi ustalonymi przez

7

§ 44. Zjażd odd'(:iału wojewódzkiego:
1) rozpatruje i . zatwierdza sprawozdania

sji rewizyjnej

oddziału

najwyższą

zarządu

i

i komi-

wojewódzkiego,

komisję

§45. 1. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest . zwoły
wany przez zę.rząd oddzialuwojewódzkiego raz na cztery
lata.
2. Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału
wojewódzkiego ustala zarząd oddziału wojewódzkiego i
' podaje do wiadom6ści delegatom co najmnie'j na 14 dni
:erze d terminem zjazdu.
§ 46. 1. Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany
przez zarząd oddziału wojewódzkiego . z , własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego, na wniosek komisji
rewizyjnej oddziahl wojewódzkiego albo na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół z terenu oddziału.
'2. Zarząd oddziału wojewódzkiego jest obowiązany
zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału Vi ciągu 3 miesięcy
od daty wniosku lub żądania uprawnion~~o organu.

47.

W

zjeżdzie

oddziału

wojewódzkiego

biorą

udział :

głosem decydującym delegaci wybrani bezpośred. nto ' w kołach lub w głosowaniu tajnym przez zjazdy
oddziałów terenowych, według zasad ustalonych przez
zarząd oddziału wojewódzkiego, w porozumieniu z Za-

1) '(:

rządem Głównym,

2) z głosem doraqczym -

członkowie władz naczelnych
Towarzystwa i władz oddziału wojewódzkiego, jeżeli
nie są delegatami, oraz przedstawiciele członków
wspierających z terenu działania oddziału wojewódzkiego.

B.

Zarząd

oddziału

wojewódzkiego

Zarząd oddziału wojewódzkiego kieruje dziaTowarzystwa na terenie swego działania zgodnie
z uchwałami zjazdu oddziału wojewódzkiego i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed zjazdem oddziału
woje",ódzkiego i Zarządem Głównym.
2. Do zakresu działania zarządu oddziału wojewódzkiego w szczególności należy:
1) wykonywanie uchwał władz naczelnych i , uchwał
zjazdu oddziału wojewódzkiego,
2) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazd oddziału
wojewódzkiego,
3) uchwalanie okresowych .programów pracy oraz zatwierdzanie sprawózdań z działalności oddziału,
4) ,uchwalanie budżetu oddziału i zatwierdzanie rocznego
sprawozdania finansowego,
5) przedstawianie wniOSków Zarządowi Głównemu o nadanie odznak honorowych,
6) gospodarowanie ~ajątkiem i środkami finansowymi
w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Zarząd Główny,
7) wydzielanie środków finansowych na działalno~ć kól,

§ 48. 1.

łalnością

i zjazdowi

oddziału

wojewódzkiego,

To",arzystwa,

ności oddziału.

§.

Głównemu

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
10) zawieszanie uchwał zarządów kół i zarządów oddzia-

rewizyjną oddziału wojewódzkiego,
3) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy,
4) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod
obrady; zjazdu wojewódzkiego i dotyczących działal

2) wybiera

zarząd

8) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarząd.owi

wojewódzkiego

§ 43. Zjazd oddziału wojewódzk,i ego jest
wladzą na terenie działania oddziału.

Zarząd

Główny,

wojewódzkiego

oddziału

Zjazd

A.

Poz. 83
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łów terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa oraz
uchwałami władz wojewódzkich,
11) . rozwijanie problematyki społeczno-gospodarczej regionu,
12) tworzenie i umacnianie kół, jako podstawowych komórek Towarzystwa.
3. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych i ekonomiczno-organizacyjnych zarząd oddziału może . powoływać swoje zespoły pomocnicze: komisje, sekcje problemowe, terenowe lub b~anżowe rapy
koordynacyjne kół oraz kluby dyskusyjne, zgodnie. z za~
sadami ustalonymi przez Zarząd Główny ..
4. Zarząd oddzic.łu wojewódzkiego może, .'za zgodą
Zarządu Głównego, ppwoływać i likwidować na terenie
swego działania oddziały terenowe, określając zasięg ich
działania i ustalając siedzibę.
§ 49. 1. Zarząd oddziału wojewódzkiego składa się
z 21-41 członków.
2. Zarząd oddziału wojęwódzkiego zbier.a się w miarę
potrzeby, co najmniej 3razy Yi roku.
3. Postanowienia § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 50. 1. Zarząd oddziału wojewódzkiego wybi«:)ra w
!;fłosowaniu tajnym ze swego grona prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego. Skład prezydium może być zmieniany przez. zarząd oddziału wojewódzkiego w toku jego
kadencji.
2. Członkowie zarządu oddziału wojewódzkiego mogą
być wybierani w skład prezydium tylko przez dwie kolej. ne kadencje' zarządu oddziału wojewódzkiego.
3. Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego może
ustalić stanowiska urzędujących członków prezydium w
liczbie zatwierdzonej przez Zarząd Główny .
4. W skład prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzi 9--15 członków, w tym prezes zarządu oddziału wojewódzkiego, 1-5 wiceprezesów i sekretarz zarządu oddziału wojewódzkiego.
§ 51. 1. W okresie między posiedzeniami , zarządu
oddział~ wojewódzkiego prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego kieruje pracami oddziału, zgodnie z regulaminem określonym przez zarząd oddziału wojewódzkiego,
z zastrzeżeniem do wyłącznej kompetencji zarządu .oddZIału wojewódzkiego ,s praw wymienionych w § 48 ust. 2:
pkt 2-4 i 10.
!
2. Postanowienia § 29 ust. 2 i 3 sto~;uje się odpowiednio.

C.

Komisja rewizyjna - oddziału
wojewódzkiego

rewizyjna oddziału. wojewódzkiego
organem kontrolnym odd2.:iału.
§ 53. Do za~resu działania komisji rew:,izyjnej oddziału wojewódzkiego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działa.lności oddziału,
2) składanie na zjeździe oddziału wojewódzkiego spra§ 52. Komisja

jest

najwyższym

wozdań,

I

3) nadzorowanie komisji rewizyjnych kół,
4) przedstawianie zarządowi oddziału wojewódzkiego lubjego prezydium uwag i wniosków orai~ zaleceń po-
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kontrolnych dotyczących
nansowej oddziału.

działalnQści

statutQwej i fi-

§ 54. 1. Komisja rewizyjna oddzia,łu wojewódzkiego.
składa się z 5 członków.

i

, Pqz.

aa

2. Do zakresu działania zarządu oddziału terenowego
stosuje się odpQwiedniQ postanQwienia § 48 ust. 2.
3. PQstanQwienie § 48 ust. 3 stQsuje się odpQwiednio.

§ 63. 1. Zarząd Qddziału terenQwegQ składa się z
17-27 człQnków.
2. Postanowienia § 27 ust. 3 stQsuje się odpowiednio.
2. PQstanQwienie § 49 usL 2 stQsuje się odpQwiednio.
3. . KQmisja rewizyjna Qddziału wQjewódzkiego wy- '
biera ze swego. grona przewQdniczącegQ ' oraz wice prze3. PQstanQwienia § 27 ust. 3 i 4stQsuje się QdpQ. wQdniczącegQ.
wiedniQ.
§ 5S. CzłQnll;.Qwie kQmisji rewizyjnej Qddziału wQje§ 64. 1. Zarząd Qddziału terenQwegQ wybiera w trywódzkiegQ mają prawo. brać udział z głQsem dQradczym , bie tajnym ze swego. grQna ' prezydium zarządu Qddziału
w pQsiedzeniach zarządu oddziału wQjewódzkiego i jego. terenQwegQ. Skład prezydium może być zmieniQny przez
prezydium. CzłQnkQwie kQmisji rewizyjnej nie mogą peł zarząd oddzialu tereiipwegQ w tQku jego. kadencji.
nić innych funkcji we władzach TQwarzystwa.
2. CzłQnkQwie ząrządu Qddziału terenowego. mQgą być
wybierani w , skład prezydium tylko. przez 2 kQlejne ka§ 56. KQmisja rewizyjna oądziału wQjewódzkiegQ
dencje zarządu Qddzią.łu terenowego..
'
działa na pQdstawie regulaminu uchwalQnegQ przez Głów
ną KQmisję Rewizyjną.
3. W skład prezydium zarządu Q'ddziału terenQwego
wchQdzi 7-11 cZłQnków, w tym prezes zarządu oddziału
RQzdział 8
terenQwegQ, 1-3 wiceprezesów i sekretarz zarządu oddziaWładze oddziału terenowego
łu terenowego.
'
A. Z j a z d Q d d z i a ł u t e r e n Q w e g Q
§ 65. PQstanQwienia § 29 ust. 2 i 3 Qraz § 51 ust.
stosuje się Qdpowiednio.
§ 57. Zjazd oddziału terenQwego jest najwy?:szą władzą na terenie działania. Qddziału. .
'
C. Komisja rewizyjna oddziału
terenQwegQ
§ 58. Zjazd Qddziału terenQwegQ:
1) rQzpatn~je i zatwierdza sprawozdania zarządu i komi§ 66. 1. PQstanowienie § 52 stQsuje się odpQwiednią.
sji rewizyjnej Qddziału terenQwegQ,
2. Do zakresu działania kQmisji rewizyjnej Qddziału
2) wybiera zarz9d i ' kQmisję rew;izyjną Qddziału terenQ- terenowego. należy:
wegQ,
I
1) kQntrQIQwanie całQkształtu działalnQści óddziału,
·3) wybiera w głQsQwanitl tajnym delegatów na zjazd od2) składanie na zjeździe Qddziału terenQwegQ sprawo.działu wQjewódzkiegQ,
zdań,
4) p.odęjmU:je uchwały w sprawach wnQszQnych PQd
3)
nadzQrQwanie kQmisji rewizyjnych kół,
obrady zjazdu terenQwegQ dotyczące działalnQści Qd4) przedstawianie zarządQwi Qddziału terenowego lub
działu.
jego. prezydium uwag i wniQsków Qraz zaleceń PQ§ 59. 1. Zjazd Qddziału terenQwegQ jest zWQływany
kQntrolnych dQtyczących działalnQści statutQwej i fiprzez zarząc,l Qddziału ,terenQwegQ raz na cztery lata. ,
nansQwej Qddziału.
2. Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału
§ 67. 1. KQmisja rewizyjna Qddziału terenQwe~p
terenowego ustala zarząd Qddziału terenQwegQ i PQdaje składa się z 3 członków.
do. wiadomQści delegatQm co. najmniej na 14 ' dni przed
2. PQstanQwienie § 27 ust. 3 stQsuje się odpowiednio.
terminem zjazdu.
3. KQmisja rewizyjna oddziału terenQwegQwybiera
§ 60. 1. Nadzwyczajny zjazd Qddziału terenQwegQ
zę swego. składu przewQdniczącegQ.
mQże Qdbyćsię w każdym czasie i jest zWQływany przez
§ 68. PQstanQwienia § 55
56 stQsuje się QdpQzarząd oddziału terenQwegQ z własnej inicjatywy lub na
wiedniQ.
żądanie Zarządu Głównego. bądź zarządu Qddziału wQjewódzkiego, na wniosek kQmisji rewizyjnej oddziału tereRQzdział 9
. nowego. albo. na pisemny wniosek co. najmniej 1/3 Qgólnej
Kola
liczby ' zarządów kół Z terenu Qddziału.
§ 69. 1. PQdstawQwą jednQstką Qrganizacyjną TQwa2. Zarząd Qddziału terenQwegQ . jest QbQwiązany
rzystwa jest koło., które mQże być QrganizQwane jako.:
zwołać nadzwyczajny zjazd Qddziału w ciągu 3 miesięcy
1) kQłQ zakładQwe, zrzeszające członków pracujących w
od daty wni'Qsku lub żądania uprawni<;>negQ organu.
jednym zakładzie pracy,
§ 61. W zjeździe Qddziału terenQwegQ biorą udział:
2) kQło międzyzakładQwe, zrzeszające człQnków pracują
1) z głQsem decydującym delegaci wybrani bezpQcych w kilku zakładach pracy, powiązanych branżo.
średnio w kQłach wedłu,g zasad ustalQnych przez zaWQ lub przynależnQścią do. jednej gałęzi gQsPQdarki
rząd Qddziału terenQwegQ w PQrQzumieniu z zarządem
narodQwej,
oddziału wojewódzkiego,
!
3)
koło terenQwe, zrzeszające członków ' pracujących w
2) Ż głQsem dQradczym - człQnkQwie władz naczelnych
róźnych zakładach pracy na określonym terytQrium,
Towarzystwa, władz oddziału wojewódzki~gQ i władz
4) kQłQ prQblemQwe i śrQdQwiskQwe, zrzeszające człQn
oddziału terenowego., jeżeli nie są delegatami, oraz
ków według ich zainteresQwań prQblemQwych,
przedstawiciele człQnków wspierających ż terenu dzia5)
kQłQ uczelniane (studenckie) zrzeszające studentów
łania Qddziału terenQwegQ.
wyższych szkół ekQnQmicznych albo. wydziałów ekQB. Z a r z ą d od d z i a ł u t e r e n o we g o
nomicznych innych szkół wyższych,
6) kQłQ szkQlne (młQdzieżQwe) zrzeszające ' uczniów wyż
§ 62. 1. Zarząd oddziału terenowego kieruje działal
szych klas szkół średnich albo. szkół policealnych Q
nością TQwarzystwa na terenie swego. działania, zgQdnie
kierunku ekQnomiciznym.
z w:hwa~ami zja-z:du oddziału terenowego, i PQnosi QdpQwiedzialnąść za swoją pracę przed zjazdem Qddziału tere. 2. TWQrzenie . kola wymaga żgody zarządu , Qddziału
noweg.o i 7;arządem Qddziału wQjewódzkiego.
wQjewódzkiego lub za de9Q zgodą Qddziału , terenowego..
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§ - 70, Zadanie-m koła ' jest realizowanie celó\y' Towarzystwapoprzez pracę ze swoimi członkami oraz współ
działanie z kierownictwem i załogą zakładu pracy, z samorządem pracowniczym, organizacjami politycznymi i społecżnymi (głównie o charakterze naukowo-technicznym),
młodzieżowymi i związkowymi, a w szczególności:
1) popieranie i poh~dzanie twórczej myśli eko~omicznej,
,2) 'podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie
zawodowe,
3} współdziałanie w ekonomicznym wychowaniu załogi,
4)" .p opularyzowanie i wdrażanie zasad racjonalnego gos~
C.-: podarowania,
5) doradztwo w zakresie ekongmicznych problemów ". za-

4)

§ 78. Do zakresu działariia komisji rewizyjnej kola
n~eży:

zakładu,

_
7) oddziaływanie na problemy ekonomiczne ,racjonalizacji i wynalazczości.
. .
.
_ _ § 71.1: -0gólne zebrante członków koła jest najwyż
władzą koła.

2. Ogólne zebrania
zarząd koła.

członków kolasą zwoływane

-

3. Ogólne zebrania

,

przez

-

członkow koła mogą być również

zwoływane na -żądani~ ZarządÓ: Głównego, zarządu oddziału wojewódzkiego lub oddziału terenowego, na wniosek
komisji rewizyjnej , .koła lub na pisemny _wniosek co najmnieL-l/3 ogólnej Jiczby członk"ów koła.
4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół są zwoły~
wane co dwa lata w okresach odpowiadających _połowie
kacięncji innych władz Towar~ystwa.
'
5. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebra, nia sprawozdawczo-wyborczego ustala zarząd koła i podaje
do . wiadomości członkom co najmniej na~ 14 dni przed
terminem tego .zebrania.

zebranie sprawozdawcżo-wybo:rcze:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komi, sji -rewizyjnej koła,
2) wybiera zarząd i komisję rewizyjną koła,
3} wyQj.era ,delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego
.~ub oddziału terenowego,
4) podejniuje uchwały w sprawach ~noszonych pod
obrady ogólnego zebrania i dotyczące działalności
§ 72. 1; Ogólne

J

. _ ~~

2. Wybory zarządu koła i komisji rewizyjnej koła
oraz delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego lub terenowego odbywają się w głosowaniu jawnym i na żądanie
cho~by jednego członka koła wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
._. .
§ 73. W ogólnym zebraniu koła biorą udział ' wszyscy

jego

członkowie.

I§ 74. Zarząd koła kieruje działalnością - koła i pohosi odpowiedzialność za swoją praCę przed ogólnym ze-

braniem członków koła oraz zarządem oddziału wojewódzkiego lub oddziału terenowego.
§ 75. D02;akresu

dzJałąnia zarządu koła należy:

uchwał. władz wyższego szczebla oraz
ogólnego zebrania koła,
2) uchwalanie programów pracy, określenie potrzeb fi: nansowych koła .1_ zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,.-.
3) gospodarowanie. majątkiem.i środkami finansowymi,
-. ,przyznanymi kołu przez zarządy wyższych szczebli
_. oraz . dochodami własnymi,

l) wyKonywanie
uchwał

. Tł()czono z.

poleS:;,eniii . Pre,,:esą
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Riidy Ministrów _ w

działalności.

§ 77. Komisję ,rewizyjną koła powołuje się w ' kołach
liczących powyżej 35 członków.
-

6) współucz~stniczęniew opracowywaniu planow gospo-

. szą

swej

mnie) raz na 2 miesIące.
3. Posiedzenia zarządu koła zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zarządu, w terminie 14 dni od zgło
szenia wniosku.

kładu"

darczych

składarire sprawozdań że

§ 76. 1. Zarząd koła składa się z 3~7członków.
2~ Za:rząd koła zbiera się VI miarę potrzeby, :- co naj~

Zakładach

.

1) kontrolowanie całokształtu działalności koła,
składanie na ogólnym zebraniu członków koła

2)

śpra:

wozdań.

§ 79. 1. Komisja rewizyjna koła składa się ż 3 cziorików.
2. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród swego
grona przewodniczącego.
§ 80. Członkowie komisji rewizyjnej -koła mają prawobrac :udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła. Członkowie k~misji rewizyjnej koła nie 'mOgą
pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§ 81. Komisja rewizyjna koła działa na · podstawie
regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną· ,

Rozdział
Majątek

10

i fundusz Towarzystwa

. § 82. Dla zrealizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusze, które składają ' się z:
1) wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz
św~adczeń członków wspierających,

2) wpływów z działalności statutowej,
3) dochodów z majątku Towarzystwa,
4) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej
na podstawie odrębnych przepisów,
5) dotacji pailstwowych,
6) darowizn i zapisów .
83. 1. Do nabywania, zbywania i ,obciążania manieruchome-go oraz do dysponowania środkami Towiuzystwa upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego.
2. Do zawierania .umÓw, udzielania pełnomocnictw< i
składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach ma"
jątkowych Towarzystwa wymagane jest . współdziałanie.
i podpis dwu upoważnionych przez Prezydium jego. człon
ków.
Rozdział 11
. I§

jątku

Zmiana statutu i

rozwiązanie

Towarzystwa

§ 84. Projekt statutu oraz jego zmiany i
~owarzystwa

wymagają

rozwiązanie ,

uchwały

Zjazdu Krajowego, powziętej większośCią 2/3 głosów delegatów, ' w obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby wybranych delegatów;
§ 85. 1. ,W ' razie powzięćia

przez . Zjazd I\rajowy

uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, -Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez

Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Zjazd Krajowy może wskazać organiiację lub instytucje społeczne, na
których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu 2;obowiązań Towarzystwa .
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