STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGICZNEGO
Tekst jednolity

I. Nazwa, teren działalności i siedziba
§ 1. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (PTE) jest stowarzyszeniem pożytku
publicznego działającym na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym, upowszechniania
wiedzy o chorobach endokrynologicznych, edukacji pacjentów i lekarzy oraz promocji ochrony
zdrowia.
§ 2. Działalność PTE obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, PTE może prowadzić działalność
na terytorium krajów UE zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 3. PTE może być członkiem organizacji i towarzystw międzynarodowych.
§ 4 . Siedzibą Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego jest m. st. Warszawa
§ 5. PTE może posiadać oddziały terenowe zakładane na zasadach obowiązujących przepisów
prawnych i niniejszego statutu.
II. Charakter prawny, cele i środki działania
§ 6. PTE ma osobowość prawną, może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek
ruchomy i nieruchomy.
§ 7. Celem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego jest:
1. działanie na rzecz pożytku publicznego w myśl ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 z późn. zm.).
2. działanie na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym oraz promocji i ochrony
zdrowia,
3. propagowanie osiągnięć nauki i prozdrowotnych postaw,
4. wspieranie działalności naukowej drogą przyznawania dotacji, stypendiów oraz nagród,
5. prowadzenie kształcenia w zakresie endokrynologii,
6. współdziałanie w realizacji tych celów z innymi towarzystwami, instytucjami naukowymi i
szkołami wyższymi,
7. opracowywanie opinii dotyczących organizacji opieki endokrynologicznej.
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§ 8. Dla osiągnięcia swych celów PTE:
1. organizuje oddziały terenowe i sekcje naukowe,
2. organizuje posiedzenia, konferencje i zjazdy naukowe,
3. prowadzi kursy i wykłady,
4. organizuje publiczne wykłady popularno-naukowe z dziedziny endokrynologii,
5. współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi,
6. organizuje konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z zakresu swej działalności oraz
przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziadzinie endokrynologii,
7. wydaje czasopismo „Endokrynologia Polska” oraz inne publikacje z zakresu endokrynologii
a także prowadzi ich dystrybucję i sprzedaż,
8. zbiera składki wśród członków PTE; składka dzielona jest przez Zarząd Główny w
proporcjach: 25% na potrzeby Oddziału Terenowego, 25% na potrzeby Zarządu Głównego,
50% na potrzeby wydawnictwa „Endokrynologia Polska”,
9. podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu
endokrynologii i współdziała w tym zakresie z władzami publicznymi oraz towarzystwami i
organizacjami społecznymi zawodowymi.
III. Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 9. Praca członków PTE w jego organach jest honorowa, tj. członkowie Towarzystwa nie otrzymują
z nią wynagrodzenia.
§ 10. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i instytucjonalnych.
§ 11. Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne
Zgromadzenie członków PTE na wniosek Zarządu Głównego. Członkowi honorowemu nie
przysługują prawa wyborcze ani głos stanowiący w obradach organów stowarzyszenia.
§ 12. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pracująca w dziedzinie endokrynologii.
O przyjęciu członka decyduje Zarządu Oddziału Terenowego, informując o tym na piśmie
Zarząd Główny PTE.
§ 13.1. Członkowie zwyczajni ulegają skreśleniu z listy członków PTE przez Zarząd Główny:
a) na własne żądanie zgłoszone na piśmie,
b) na wniosek Zarządu właściwego Oddziału w razie nie zapłacenia składek za okres
dłuższy niż rok, pomimo pisemnego upomnienia.
2. Członek skreślony z powodu nieopłacenia może być przyjęty ponowie na zasadach ogólnych
po uregulowaniu zaległych składek.
3. Członek może być także wykluczony z PTE przez Zarząd Główny w wypadku:
a) popełnienia czynu uwłaczającego czci lub niegodnego lekarza,
b) działania niezgodnie ze statutem PTE,
c) działania ma szkodę PTE.
W takich wypadkach Zarząd Główny powołuje komisję, która po zbadaniu sprawy może
wnioskować do Zarządu Głównego wykluczenie członka z PTE. Od decyzji Zarządu Głównego
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, które rozpatruje sprawę i
podejmuje decyzję drogą głosowania zwykłą większością głosów.
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§ 14. Zarząd Główny PTE ogłasza w „Endokrynologii Polskiej co cztery lata listę członków
zwyczajnych, honorowych i instytucjonalnych.
§ 15. Członkowie zwyczajni po opłaceniu składki mają prawo:
1) uczestniczenia w zgromadzeniach, zjazdach i zebraniach naukowych PTE,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTE,
3) członkowie PTE otrzymują pismo „Endokrynologia Polska”,
4) w przypadku zaległości powyżej trzech miesięcy w opłacaniu składki członek zostaje
zawieszony w swych prawach tj. nie otrzymuje pisma „Endokrynologia Polska” oraz nie
ma czynnego i biernego prawa wyborczego do momentu uregulowania zaległości.
§ 16. Członkowie zwyczajni i honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień statutu,
regulaminu, instrukcji i uchwał władz PTE oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
§ 17.1. Członkiem instytucjonalnym może zostać organizacja lub stowarzyszenie działające w
dziedzinie związanej z endokrynologią.
2. Do statutowych obowiązków członków instytucjonalnych należy aktywne popieranie
działalności stowarzyszenia, wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne. Członkom
instytucjonalnym nie przysługują prawa wyborcze do władz stowarzyszenia ani też głos
stanowiący w obradach.
§ 18.1. Członkowie zwyczajni opłacają składkę na początku roku kalendarzowego w wysokości
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Walne
Zgromadzenie Członków może upoważnić Zarząd Główny do zmniejszenia składek dla
emerytów.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek i otrzymują bezpłatnie czasopismo
„Endokrynologia Polska”.
§ 19. Członkowie instytucjonalni opłacają składkę w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny
proporcjonalnie do liczby członków afiliowanej organizacji lub stowarzyszenia.

IV. Władze
§20.1. Władzami centralnymi PTE są:
- Walne Zgromadzenie Członków PTE,
- Zarząd Główny PTE,
- Rada Główna,
- Główna Komisja Rewizyjna.
Władzami terenowymi są:
- ogólne zebranie członków Oddziału PTE,
- Komisja Rewizyjna Oddziału PTE
2. Kadencja władz centralnych i władz terenowych trwa cztery lata.
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V. Walne Zgromadzenie Członków PTE
§ 21. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 22. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co cztery lata w czasie zjazdów naukowych PTE
Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne są zwoływane celem rozpatrzenia tylko spraw określonych
w porządku dziennym i podanych do wiadomości członków PTE w zawiadomieniu o zwołaniu
Zgromadzenia przynajmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie zawiera
porządek dzienny Zgromadzenia. Zawiadomienie, o którym mowa wyżej może być przekazane
również faksem lub w formie elektronicznej.
§ 23.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Głównego lub upoważniony członek Zarządu
Głównego przedstawia proponowany porządek dzienny i regulamin obrad, po czym
Zgromadzenie wybiera przewodniczącego , sekretarza i komisje skrutacyjną Walnego
Zgromadzenia oraz powołuje prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedstawionym
regulaminem.
2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTE i Komisji Rewizyjnej
PTE,
b) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
c) nadanie godności członka honorowego PTE,
d) ustalenie wysokości składki członkowskiej,
e) zatwierdzenie planu pracy Towarzystwa na okres kadencji władz Towarzystwa,
f) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i
członków PTE, które to powinny być zgłoszone do Zarządu Głównego przynajmniej na
trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia,
g) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 24. Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
połowy członków. W drugim terminie określonym przez Zarząd Główny Walne Zgromadzenie
jest prawomocne w podejmowaniu uchwał bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 25. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i
sekretarz Walnego zgromadzenia.
§ 26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
a) z inicjatywy własnej,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na wspólne żądanie 3-ch Oddziałów PTE zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu;
w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt b) i c) Zarząd Główny powinien zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 3-ch miesięcy od dnia zgłoszenia żądania z
umieszczeniem na porządku dziennym sprawy określonej w żądaniu.
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VI. Zarząd Główny PTE
§ 27.1. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Walne Zgromadzenie Członków.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a) Prezes,
b) Prezes Elekt,
c) Poprzedni Prezes,
d) Sekretarz,
e) skarbnik,
d) 5 – 8 członków.
3. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:
a) Prezes,
b) Prezes Elekt
c) Poprzedni Prezes,
d) Sekretarz,
e) Skarbnik..
4. Wybór Prezesa, Prezesa Elekta i członków Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w
głosowaniu tajnym, imiennie, zwykłą większością głosów.
5. Wybór Sekretarza i Skarbnika dokonuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów
wskazanych przez prezesa Zarządu Głównego w glosowaniu jawnym. Na wystawienie
kandydatury niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody kandydata.
6. Ustępujący Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą zgłosić na piśmie do
prezydium Walnego Zgromadzenia proponowaną listę kandydatów na członków nowego
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Ponadto każdy członek PTE uczestniczący
w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłoszenia kandydata.
7. Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania
kadencji powoduje wejście w skład Zarządu Głównego kandydata, który w danych wyborach
na Walnym Zgromadzeniu otrzymał największą liczbę głosów.
8. W przypadkach odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji
członka Prezydium Zarządu Głównego pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo
powierzenia tych funkcji dotychczasowym członkom Zarządu Głównego na okres do
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
9. Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym zostaje
automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie ponownego wyboru) Prezesem
Zarządu Głównego PTE nowej kadencji.
10. Prezes Zarządu Głównego po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie
Głównym staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie ponownego
wyboru) członkiem Zarządu Głównego jako Poprzedni Prezes.
11. Zarząd Główny wybiera redaktora naczelnego pisma „Endokrynologia Polska”, który jeżeli
nie jest członkiem Zarządu zostaje do niego dokooptowany.
12. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego składu.
13. Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu miesiąc od daty zakończenia
Walnego Zgromadzenia przekazać nowo wybranemu Zarządowi wszelkie agendy, akta i
majątek Towarzystwa.
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§ 28. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. zatwierdzanie sprawozdań budżetowych i planów finansowych na następny okres
sprawozdawczy,
2. decyzja o zmniejszeniu składki dla członków PTE będącymi emerytami ,
3. podejmowanie decyzji o utworzeniu Oddziałów PTE i Sekcji oraz czuwanie nad
przestrzeganiem postanowień Statutu przez władze Oddziałów, rozpatrywanie odwołań
członków oddziałów od postanowień właściwych zarządów pod kątem zgodności z
przepisami statutowymi.
4. zatwierdzanie decyzji Prezydium Zarządu Głównego,
5. powoływanie przewodniczących sekcji naukowych,
6. przyjmowanie i skreślanie samodzielnie lub na wniosek oddziałów terenowych członków
PTE,
7. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie nadania godności członka
honorowego,
8. powoływanie Komitetu Redakcyjnego „Endokrynologii Polskiej” i czuwanie nad
odpowiednim poziomem merytorycznym oraz formułą wydawniczą czasopisma,
9. sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej Towarzystwa przekazywanych
do ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie
z zapisem ustawy z dnia 24.04. 2003 r. (Dz.U. nr 96 poz. 874 z późn. zm.).
§ 29. Do kompetencji Prezydium Zarządu głównego należy:
1. prowadzenie wszystkich spraw bieżących,
2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
3. przyjmowanie darowizn i zapisów,
4. zawieranie umów imieniu PTE.
§ 30. Prezes Zarządu Głównego:
1. reprezentuje PTE i występuje w jego imieniu,
2. podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy i inne akta, skutkiem
których może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa,
3. prowadzi zebrania Zarządu Głównego i Rady Głównej PTE,
4. przewodniczy w zjazdach naukowych PTE a do prowadzenia obrad może powoływać
członków Towarzystwa lub zaproszonych gości,
5. Prezes Zarządu Głównego sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu
przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu Głównego i redakcji
„Endokrynologii Polskiej” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
§ 31. Prezes Elekt zastępuje Prezesa Zarządu Głównego.
§ 32. Sekretarz Zarządu Głównego ma pieczę nad archiwum, biblioteką, przechowuje pieczęć
Towarzystwa sporządza protokoły z zebrań Zarządu Głównego i zjazdów, dba o utrzymanie
kontaktów z zarządami Oddziałów PTE, prowadzi bieżącą korespondencję.
§ 33. Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wypłaca sumy należące do Towarzystwa oraz sprawuje
bieżący nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dba o
przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Zarządy Oddziałów PTE, wydaje im
komunikaty i instrukcje
§ 34.1. Redaktor Naczelny .redaguje czasopismo „Endokrynologia Polska” oraz współpracuje z
Komitetem Redakcyjnym i Zarządem Głównym PTE, kieruje redakcją,
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2. przygotowuje serwis internetowy Towarzystwa zawierający najważniejsze aktualne
informacje oraz archiwum „Endokrynologii Polskiej”.
§ 35.1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się na posiedzenie co najmniej dwa razy w roku.
W międzyczasie sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu w składzie jak w
§ 27 ust. 3.,
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości
głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Zarząd Główny ma prawo zapraszać na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa z
głosem doradczym, których obecność uzna za potrzebną.
4. Protokoły z zebrań Zarządu Głównego podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.
§ 36. Zarząd Główny ma prawo dokooptować nowego członka w razie ustąpienia jednego z
członków Zarządu. W tym wypadku w skład Zarządu wchodzi następny w kolejności,
który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach na walnym zgromadzeniu.
§ 37. Ustępujący członkowie Zarządu nie mogą być wybierani częściej niż przez dwie kolejne
kadencje. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swą funkcję wyłącznie przez jedną
kadencję.
VII. Rada Główna PTE
§ 38. Radę Główną, której przewodniczy Prezes PTE, stanowi Zarząd Główny oraz
przewodniczący Sekcji Naukowych i przewodniczący oddziałów PTE.
§ 39. Do kompetencji Rady Głównej należy:
1. zatwierdzanie sprawozdań naukowych i planów działalności naukowej na okres następny,
2. ustalanie głównych tematów zjazdu oraz powoływanie Komitetu Naukowego dla
opracowania zjazdu,
3. powołanie Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego zjazdu,
4. ustalanie form udziału PTE w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych,
5. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu kandydatur na stanowisko Prezesa Elekta
6. ustalenie miejsca i terminu przyszłego zjazdu naukowego.
VIII. Oddziały
§ 40. Zarząd Główny powołuje Oddziały Towarzystwa w miejscowościach, które uzna za
właściwe. W tym celu Zarząd Główny wyznacza swego delegata, który zwołuje zebranie
organizacyjne. Na zebraniu tym dokonuje się wyboru Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej. Zarząd Oddziału używa pieczątki z napisem „Polskie Towarzystwo
Endokrynologiczne – Zarząd Oddziału” z podaniem siedziby.
§ 41.1. Ogólne zebranie członków Oddziału odbywa się co cztery lata po Walnym
Zgromadzeniu Członków PTE.
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2. Zebranie jest prawomocne przy obecności przynajmniej 50% liczby członków Oddziału
lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Zawiadomienia o zebraniu zawierające porządek dzienny ustalony przez Zarząd
Oddziału powinny być rozesłane członkom przez ten zarząd na dwa tygodnie terminem
Zebrania.
4. Ogólne zebranie członków oddziału otwiera Przewodniczący Oddziału, po czym
członkowie wybierają przewodniczącego zebrania.
5. Ogólne zebranie członków oddziału przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu
Oddziału PTE i komisji rewizyjnej.
6. Ogólne zebranie członków Oddziału dokonuje wyboru nowego zarządu;
Przewodniczącego osobno a członków z list zgłoszonych przez ustępujący zarząd lub
przez członków oddziału.
7. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów
W obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 42.1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza,
do trzech członków zarządu wybieranych co cztery lata przez ogólne zebranie
członków oddziału zwykłą większością głosów.
2. Zarząd Oddziału:
a) realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością,
b) prowadzi stale i uzupełnia listę członków oraz przekazuje ją do Zarządu Głównego PTE
c) pobiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego,
d) zarząd oddziału jest reprezentowany przez przewodniczącego albo jego zastępcę,
e) uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich
równości przeważa głos przewodniczącego,
f) Zarząd Oddziału składa co rok Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności,
najpóźniej na miesiąc przed ogólnym zebraniem członków Oddziału.

IX. Sekcje Naukowe
§ 43. Zarząd Główny może powołać Sekcje Naukowe Towarzystwa. W tym celu Zarząd Główny
powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób
powołanych przez siebie.
§ 44. Sekcje Naukowe PTE organizują i prowadzą działalność naukową w zakresie dyscypliny
lub problematyki endokrynologicznej określonej przez Zarząd Główny PTE.
§ 45. Działalność sekcji jest wspierana finansowo przez Zarząd Główny PTE.
§ 46. Przewodniczący Sekcji Naukowej składa Zarządowi Głównemu co roku sprawozdanie z
działalności sekcji.
X. Komisja Rewizyjna
§ 47. Główna Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu Głównego PTE i składa
się z 5 członków wybranych na walnym Zgromadzeniu. Do zadań Głównej Komisji
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Rewizyjnej należy badanie przynajmniej raz w roku całej gospodarki finansowej PTE z
punktu widzenia legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek członkowskich i
właściwego zużycia dotacji z budżetu jak również ocena całokształtu działalności Zarządu
Głównego. Wnioski z kontroli w przedmiocie udzielania lub odmowy Zarządowi
Głównemu absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia na Walny Zgromadzeniu.
Raport ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa do odpowiedniego ministra
zgodnie z zapisem ustawy z dnia 24.04. 2003 r. Dz.U. nr 96 poz.873 z późn. zm.
§ 48. Wybór Komisji Rewizyjnej w Oddziałach odbywa się na ogólnych zebraniach członków
Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków odpowiedniego
Oddziału. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE jest taki sam w stosunku do
tego Oddziału jak Głównej Komisji Rewizyjnej w stosunku do Zarządu głównego (§47).
§ 49.1. Głowna Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Oddziałów wybierają
przewodniczących i zastępców przewodniczącego spośród swojego grona.
2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają
zwykłą większością głosów w obecności ca najmniej połowy składu komisji.
3. Główna Komisja Rewizyjna i Komisja Rewizyjna Oddziału maja prawo dokooptować
nowego członka w razie ustąpienia jednego z ich członków. W tym wypadku w skład
komisji wchodzi następny w kolejności liczby uzyskanych głosów podczas wyborów.
XI. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego
§ 50.1. Komitet Organizacyjny zjazdu tworzy się w miejscu organizowania zjazdu naukowego
i składa się z wybranego przez Zarząd Główny przewodniczącego oraz członków przez
tego ostatniego dobranych.
2. Do obowiązków komitetu organizacyjnego zjazdu należy szczegółowe przygotowanie
Zjazdu.
3. Komitet organizacyjny zjazdu kończy swe czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd
Główny sprawozdania z jego działalności.
XII. Majątek PTE
§ 51. Majątek PTE składa się
1. ze składek członkowskich,
2. z dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
3 z ofiar darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
4. z wpisowego opłacanego za udział w zjazdach,
5. dochodów z innych imprez.

XIII. Zmiana Statutu
§ 52. Zmiana Statutu PTE może nastąpić zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia
PTE, na wniosek Zarządu Głównego, który dla opracowania zmian statutu może powołać
komisję.
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§ 53. Rozwiązanie PTE może na stąpić w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków.
§ 54. Uchwała o rozwiązaniu określi również przeznaczenie majątku PTE. Uchwała ta podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Niniejszy statut został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego na zjeździe w Toruniu w dniu 16.10.2015 r.

