
Regulamin Obrad Zjazdu Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy 

 

1. Zjazd Oddziału (dalej Zjazd) jest najwyższym organem Oddziału i zwoływany jest na zasadach i w 

trybie określonym w Statucie. 

2. Zjazd Oddziału proceduje zgodnie z porządkiem obrad i podejmuje Uchwały jedynie w sprawach 

objętych tym porządkiem. 

3. W Zjeździe Oddziału biorą udział: 

a. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w 

Oddziale, 

b. z głosem doradczym – przedstawiciele organów naczelnych Towarzystwa, członkowie 

organów Oddziału, honorowi prezesi Oddziału oraz honorowi członkowie Towarzystwa 

zrzeszeni w Oddziale, o ile nie są uprawnieni do udziału w Zjeździe Oddziału z głosem 

decydującym, a także członkowie wspierający – osoby fizyczne bądź przedstawiciele osób 

prawnych oraz goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału (w tym pracownicy Biura Oddziału 

zapewniający obsługę Zjazdu oraz przedstawiciel kancelarii prawnej obsługującej Oddział). 

4. Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarządu Oddziału, a następnie zarządza wybór w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, trzyosobowego Prezydium Zjazdu w składzie 

Przewodniczący i dwóch członków. 

5. Obradami Zjazdu kieruje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Prezydium. W 

przypadku konieczności opuszczenia obrad zjazdu Przewodniczący przekazuje prowadzenie 

obrad jednemu z członków Prezydium. Przewodniczący Prezydium kieruje pracami Zjazdu na 

podstawie przyjętego porządku obrad oraz niniejszego regulaminu, czuwa nad zachowaniem 

spokoju i powagi Zjazdu oraz zapewnia wyczerpanie wszystkich spraw objętych porządkiem 

obrad. 

6. Przewodniczący może zarządzać przerwy w obradach, zależne od przebiegu Zjazdu oraz ustalać 

czas wypowiedzi oraz liczbę dyskutantów, a w szczególnych sytuacjach, może odebrać głos 

uczestnikowi dyskusji. W tym przypadku osoby zgłoszone do dyskusji mogą złożyć swoje 

wystąpienie do protokołu Zjazdu. 

7. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Zjazdowych: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Członkami 

Komisji Zjazdowej mogą być wyłącznie mandatariusze (członkowie zwyczajni i honorowi 

Towarzystwa, zrzeszeni w Oddziale, uprawnieni do głosowania w czasie Zjazdu). Zgłoszeni 

kandydaci do Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do władz Oddziału, w 

wyborach delegatów na Zjazd Krajowy PTE oraz w wyborach do Rady Naukowej Oddziału. 

8. Komisja skrutacyjna potwierdza  ważność obrad Zjazdu, przygotowuje karty do głosowania, 

nadzoruje prawidłowość przeprowadzonych głosowań, zlicza głosy, przedstawia ich wyniki 

Przewodniczącemu Prezydium. 

9. Głosowanie w sprawie Uchwał odbywa się jawnie z wyłączeniem wyborów członków Władz 

stowarzyszenia, członków Rady Naukowej Oddziału oraz delegatów na Zjazd Krajowy PTE. 

10. Uchwały Zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku wyboru Prezesa 

Zarządu bezwzględną większością oddanych ważnych głosów (więcej niż 50%) w pierwszym lub 

w razie potrzeby w drugim głosowaniu. 

11. W głosowaniach mogą brać udział jedynie członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa 

zrzeszeni w Oddziale, legitymujący się mandatem na Zjazd (mandatariusze). Głosowania jawne 

odbywają się przez podniesienie mandatów. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 



Wyniki głosowania oblicza Komisja Skrutacyjna i przedstawia je Przewodniczącemu Prezydium. 

Dopuszcza się głosowania z wykorzystaniem elektronicznych systemów głosowań.  Wynik 

głosowania ogłasza Przewodniczący Prezydium. 

12. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół. Podjęte uchwały, protokół Komisji Skrutacyjnej a także 

zgłoszone wnioski oraz inne dokumenty stanowią załącznik do protokołu. 

13. Protokół sporządza wyznaczona przez Prezesa Oddziału osoba z Biura Oddziału. Protokół 

podpisuje Prezydium Zjazdu i osoba sporządzająca protokół. Podjęte Uchwały podpisuje 

Prezydium Zjazdu i protokolant. 

14. Protokół z obrad Zjazdu wraz z załącznikami Zarząd Oddziału przechowuje w siedzibie Oddziału. 

Protokół wraz z załącznikami jest do wglądu dla wszystkich członków Oddziału. 

15. W przypadku wątpliwości co do interpretacji poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu, 

ustalenie właściwej wykładni należy do Prezydium Zjazdu. 

 

 


