STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ENDOKRYNOLOGICZNEGO
Tekst jednolity

I. Nazwa, teren działalności i siedziba

§1. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (dalej: PTE lub Towarzystwo) 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. Oddziały terenowe nie mogą uzyskać osobowości prawnej.
§6. Stowarzyszenie używa następującego znaku graficznego.

II. Charakter prawny, cele i środki działania

§7. PTE ma osobowość prawną, może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek
ruchomy i nieruchomy.
§8. 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.
3.
4.
5.
6.

działanie na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym oraz promocji i ochrony zdrowia,
propagowanie osiągnięć nauki i prozdrowotnych postaw,
wspieranie działalności naukowej drogą przyznawania dotacji, stypendiów oraz nagród,
prowadzenie kształcenia w zakresie endokrynologii,
współdziałanie w realizacji tych celów z innymi towarzystwami, instytucjami naukowymi i
szkołami wyższymi,
7. opracowywanie opinii dotyczących organizacji opieki endokrynologicznej.
§9. Dla osiągnięcia swych celów PTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

organizuje oddziały terenowe i sekcje naukowe,
organizuje posiedzenia, konferencje i zjazdy naukowe,
prowadzi kursy i wykłady,
organizuje publiczne wykłady popularno-naukowe z dziedziny endokrynologii,
współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi,
organizuje konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z zakresu swej działalności oraz
przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie endokrynologii,
wydaje czasopismo „Endokrynologia Polska” oraz inne publikacje z zakresu endokrynologii, a
także prowadzi ich dystrybucję i sprzedaż,
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 a także tworzy rejestry chorób rzadkich,
może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w ust. 10,
w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych PTE może prowadzic działalność
gospodarczą, która obejmuje:
a. działalność agencji reklamowych, kod PKD 73.11.Z,
b. działalność wydawniczą, kod PKD 58,
c. działalność poligraficzną, kod PKD 18,
d. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych, kod PKD 72.19.Z,
e. opiekę zdrowotną, kod PKD 86.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10. Praca członków PTE w jego organach jest honorowa, tj. członkowie Towarzystwa nie otrzymują
za nią wynagrodzenia.
§11. Członkowie PTE dzielą się na zwyczajnych, honorowych, wspomagających.
§12. Członkiem zwyczajnym PTE może być osoba pracująca:
1. w interdyscyplinarnej dziedzinie, jaką jest endokrynologia (np. lekarze, biolodzy, chemicy,
fizycy, elektronicy, pielęgniarki oraz technicy ww. dyscyplin),
2. w innych dziedzinach medycyny korzystających z wyników osiągnieć endokrynologii.

§13. Członkiem honorowym PTE może zostać zarówno obywatel polski jak i innego państwa w uznaniu
zasług położonych w dziedzinie endokrynologii bądź w rozwoju PTE.
§14. Członkiem wspomagającym PTE może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
§15.1. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny PTE w formie uchwały, po
rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez nowo wstępującego członka i potwierdzonej
przez odpowiedni Oddział PTE,
2. O przyjęciu na członka wspomagającego decyduje Zarząd Główny PTE w formie uchwały, po
rozparzeniu wniosku wstępującego członka,
3. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej PTE: ptendo.org.pl .
§16. Członek zwyczajny PTE ma:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz PTE,
2. prawo uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach, sympozjach i innych imprezach
organizowanych przez PTE,
3. obowiązek czynnego popierania celów PTE i udziału w jego pracach,
4. obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i stosowania się do uchwał władz PTE,
5. obowiązek opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez Walne
Zebranie członków PTE.
§17. Członek honorowy PTE ma prawa członka zwyczajnego.
§18. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie członków PTE, po
uzyskaniu zgody nowo wstępującego członka. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania
składek.
§19. Członek wspomagający PTE ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
Obowiązkiem członków wspomagających PTE jest wspomaganie działalności PTE.
§20. Członkostwo zwyczajne, honorowe i wspomagające PTE ustaje na skutek:
1.
2.
3.
4.
5.

dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
skreślenia,
wykluczenia,
śmierci,
przy osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej - z chwilą wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru.

§21.1. Członkowie zwyczajni PTE zostają skreśleni z listy członków PTE przez Zarząd Główny PTE:
a. na własne żądanie zgłoszone na piśmie,
b. na wniosek Zarządu właściwego Oddziału w razie nieopłacenia składek za okres dłuższy
niż rok, pomimo pisemnego upomnienia.
2. Członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może być przyjęty ponowie na zasadach
ogólnych po uregulowaniu zaległych składek.
3. Członek może być także wykluczony z PTE przez Zarząd Główny PTE w wypadku:
a. popełnienia czynu uwłaczającego czci lub niegodnego lekarza, naukowca, nauczyciela
akademickiego ,

b. działania niezgodnie ze statutem PTE,
c. działania na szkodę PTE.
4. W przypadkach opisanych w ustępach powyższych Zarząd Główny PTE powołuje komisję, która
po zbadaniu sprawy może wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie członka z PTE. Od
uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków PTE, które
rozpatruje sprawę i podejmuje uchwałę drogą głosowania zwykłą większością głosów. Termin
na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

IV. Władze

§22.1. Władzami centralnymi PTE są:
a. Walne Zebranie członków PTE,
b. Zarząd Główny PTE,
c. Główna Komisja Rewizyjna.
2. Organem PTE jest Sąd Koleżeński.
3. Władzami terenowymi są:
a. Ogólne Zebranie członków Oddziału PTE,
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału PTE
4. Kadencja władz centralnych i władz terenowych oraz organów trwa cztery lata.
5. Władze PTE mają prawo włączenia nowych członków do władz w miejsce osób ustępujących w
czasie trwania kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
6. Członkowie PTE pełnią swoje funkcje honorowo.

V. Walne Zebranie członków PTE

§23. Najwyższą władzą PTE jest Walne Zebranie członków PTE.
§24. 1.Walne Zebrania są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Uczestnictwo i głosowanie na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebraniach może odbywać się z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Możliwość udziału i głosowania w Walnym Zebraniu PTE przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej będzie wskazana w zawiadomieniu o tym Zebraniu zawierającym
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w uczestnictwie i głosowaniach na
Walnych Zebraniach PTE będzie się odbywać przy zapewnieniu co najmniej:
a. transmisji obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym,
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek PTE może
wypowiadać się w toku obrad.
§25. Każde Walne Zebranie członków PTE zwołuje Zarząd Główny PTE powiadamiając członków
przynajmniej miesiąc przed jego terminem w formie elektronicznej i/lub pisemnej. Informacja o

terminie Walnego Zebrania członków zostaje umieszczona również na stronie internetowej PTE oraz w
programie Kongresu PTE.
§ 26. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny PTE:
a. na podstawie własnej uchwały,
b. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków.
§27. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia
żądania lub powstania przyczyny zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Nadzwyczajne Walne
Zebranie winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków PTE należy:
1. uchwalanie wytycznych programowych działalności PTE,
2. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego,
3. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu lub odmowie
udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
4. wybór Prezesa PTE, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego,
5. zatwierdzanie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego,
6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7. na wniosek Zarządu Głównego - nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego PTE,
8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9. uchwalanie zmian statutu PTE,
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTE.
§29. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
a. w pierwszym terminie – jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż połowa członków PTE,
b. w drugim terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu) – niezależnie od liczby
członków PTE.
§30.1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Głównego lub upoważniony członek
Zarządu Głównego, przedstawia proponowany porządek dzienny i regulamin obrad, po czym Zebranie
wybiera przewodniczącego, sekretarza i komisje skrutacyjną Walnego Zebrania oraz powołuje
prezydium Walnego Zebrania zgodnie z przedstawionym regulaminem.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały
dotyczącej rozwiązania się PTE, która wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
§31. Wybory władz PTE odbywają się w głosowaniu tajnym.
§32. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu członków PTE mają:
1. członkowie zwyczajni - z prawem do głosowania,
2. członkowie ustępującego Zarządu z prawem do głosowania - członkowie Zarządu nie
uczestniczą w głosowaniu dotyczącym absolutorium dla ich osoby,
3. członkowie honorowi PTE - z prawem do głosowania,
4. członkowie wspomagający - poprzez swego reprezentanta - wyłącznie z głosem doradczym,
5. zaproszeni goście - wyłącznie z głosem doradczym.

VI. Zarząd Główny PTE

§33.1. Liczba członków Zarządu Głównego ustala Walne Zebranie członków PTE.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a. Prezes,
b. Prezes Elekt,
c. Poprzedni Prezes,
d. Sekretarz,
e. Skarbnik,
f. 5 – 8 członków, w tym Redaktor Naczelny Endokrynologii Polskiej.
3. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

a. Prezes,
b. Prezes Elekt,
c. Poprzedni Prezes,
d. Sekretarz,
e. Skarbnik.
Wybór Prezesa Elekta i członków Zarządu odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym,
imiennie, zwykłą większością głosów.
Wybór Sekretarza i Skarbnika dokonuje Walne Zebranie spośród kandydatów wskazanych przez
Prezesa Elekta Zarządu Głównego w głosowaniu jawnym. Na wystawienie kandydatury
niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody kandydata.
Ustępujący Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą zgłosić na piśmie do prezydium
Walnego Zebrania proponowaną listę kandydatów na członków nowego Zarządu Głównego i
Głównej Komisji Rewizyjnej. Ponadto każdy członek PTE uczestniczący w Walnym Zebraniu ma
prawo zgłoszenia kandydata.
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 Zebraniu otrzymał największą liczbę głosów.
W przypadkach odwołania, rezygnacji, 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
Zebrania.
Kadencja Prezesa Zarządu Głównego PTE trwa 4 lata, a po jej upływie nie może on przez okres 4
lat ponownie kandydować w wyborach na Prezesa Elekta.
Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym zostaje
automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) Prezesem Zarządu
Głównego PTE nowej kadencji.
Prezes Zarządu Głównego po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym
staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) członkiem
Zarządu Głównego jako Poprzedni Prezes.
Zarząd Główny PTE powołuje uchwałą Redaktora Naczelnego pisma „Endokrynologia Polska”.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego składu.
Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia Walnego
Zebrania przekazać nowo wybranemu Zarządowi wszelkie agendy, akta i majątek Towarzystwa.

§34. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. sporządzanie sprawozdań finansowych i składanie ich do właściwych instytucji;

2. zatwierdzanie planów budżetowych i planów finansowych na następny okres
sprawozdawczy,
3. decyzja o zmniejszeniu składki dla członków PTE będącymi emerytami,
4. podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji 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.
5. zatwierdzanie decyzji Prezydium Zarządu Głównego,
6. powoływanie przewodniczących sekcji naukowych,
7. przyjmowanie i skreślanie samodzielnie lub na wniosek oddziałów terenowych członków PTE,
8. składanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego,
9. powoływanie Komitetu Redakcyjnego „Endokrynologii Polskiej” i czuwanie nad odpowiednim
poziomem merytorycznym oraz formułą wydawniczą czasopisma,
10. sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej Towarzystwa przekazywanych do
właściwego ministra zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. zbieranie składki wśród członków PTE; składka dzielona jest w ustalonych przez niego
proporcjach, według potrzeb PTE, z tym zastrzeżeniem, że członkowie honorowi oraz Seniorzy
powyżej 70 roku życia zwolnieni są od opłacania składek,
12. decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez PTE.
§35. Do kompetencji Prezydium Zarządu głównego należy:
1.
2.
3.
4.

prowadzenie wszystkich spraw bieżących,
zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
przyjmowanie darowizn i zapisów,
zawieranie umów imieniu PTE.

§36. Prezes Zarządu Głównego:
1. reprezentuje PTE i występuje w jego imieniu,
2. podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy i inne akty, skutkiem których
może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa,
3. prowadzi zebrania Zarządu Głównego i Rady Głównej PTE,
4. przewodniczy w zjazdach naukowych PTE,
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.
§37. Prezes Elekt zastępuje Prezesa Zarządu Głównego.
§38. Sekretarz Zarządu Głównego sprawuje 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.
§39. 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.

§40. Redaktor Naczelny:
1. redaguje czasopismo „Endokrynologia Polska”, kieruje redakcją oraz współpracuje z
Komitetem Redakcyjnym i Zarządem Głównym PTE,
2. Redaktor Naczelny przygotowuje serwis internetowy Towarzystwa zawierający najważniejsze
aktualne informacje oraz archiwum „Endokrynologii Polskiej”,
3. Redaktor Naczelny wydawnictwa, „Endokrynologii Polskiej” jest wybierany zwykłą większością
głosów przez Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydium Zarządu
Głównego PTE,
4. Redaktor Naczelny „Endokrynologii Polskiej” przedstawia Zarządowi plan działania na 5 lat,
który musi być zaakceptowany przez Zarząd Główny uchwałą podjętą zwykłą większością
głosów,
5. Zastępcę Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje Prezes
Towarzystwa na wniosek Redaktora Naczelnego,
6. kadencja Redaktora Naczelnego trwa 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Redaktora
Naczelnego nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje,
7. kadencja zastępcy Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego trwa dwa lata.
Liczba kadencji nie jest ograniczona,
8. odwołanie Redaktora Naczelnego może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku członka
Zarządu Głównego PTE większością zwykłą głosów.
§41.1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się na posiedzenie co najmniej dwa razy w roku. W
międzyczasie sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu w składzie jak w § 33 ust. 3.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów
decyduje głos Prezesa .
3. Zarząd Główny ma prawo zapraszać na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa z
głosem doradczym, o ile uzna ich obecność za zasadną.
4. Protokoły z zebrań Zarządu Głównego podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.
§42.1. Posiedzenia Zarządu Głównego PTE i głosowania mogą obywać się również w formie
wideokonferencji (webinarium).
2. Sekretarz PTE powiadamia wszystkich członków Zarządu Głównego w formie mailowej bądź
telefonicznie o programie oraz dacie i godzinie wideokonferencji co najmniej tydzień przed jej
terminem.
3. Sekretarz PTE odpowiada za zorganizowanie i przebieg spotkania na wirtualnej platformie
internetowej spełniającej współczesne standardy z zachowaniem dobrej jakości połączenia
oraz sprawdzenie efektywności połączenia internetowego ze wszystkimi członkami Zarządu
Głównego PTE, zamierzającymi brać udział w wideokonferencji.
§43. Ustępujący członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem § 33 ust. 9, nie mogą ponownie kandydować w
wyborach przez okres 4 lat.
VII. Oddziały

§44.1. Oddziały PTE powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTE w miejscowościach,
na terenie których pracuje lub zamieszkuje co najmniej 20 członków Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału, siedzibę jego Zarządu oraz ramowy regulamin określa Zarząd
Główny PTE.

3. Oddziały PTE likwidowane są na podstawie uchwały Zarządu.
§45. Władzami Oddziału są Organy wskazane w §22 ust. 3.
§46. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Zebranie członków Oddziału.
§47.1. Zebrania członków Oddziału są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Uczestnictwo i głosowanie na Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebraniach może odbywać się z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Możliwość udziału i głosowania w zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej będzie wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis
sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach
członków Oddziału będzie się odbywać przy zapewnieniu co najmniej:
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Oddziału
może wypowiadać się w toku obrad.
5. Każde zwyczajne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału.
6. Nadzwyczajne Zebranie członków Oddziału zwołuje się:
a. z inicjatywy Zarządu Głównego,
b. z inicjatywy Zarządu Oddziału,
c. na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d. na uzasadniony wniosek 10 członków Oddziału.
7. Nadzwyczajne Zebranie członków Oddziału odbywa się nie później niż 4 tygodnie od dnia
wniesienia żądania zwołania.
8. Nadzwyczajne Zebranie członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§48. Zebranie członków Oddziału jest zdolne do podejmowania uchwał:
a. w pierwszym terminie - jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż połowa członków
Oddziału,
b. w drugim terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu) - niezależnie od
liczby obecnych członków Oddziału.
§49. Uchwały Zebrania członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
§50. Wybory władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.
§51. Prawo do udziału w Zebraniu członków Oddziału mają:
a. członkowie zwyczajni Oddziału z prawem do głosowania,
b. członkowie władz Towarzystwa wyłącznie z głosem doradczym,
c. zaproszeni goście wyłącznie z głosem doradczym.
§52. Do kompetencji Zebrania członków Oddziału należy:
1. uchwalenie wytycznych pracy Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków
Towarzystwa,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź
odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
4. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§53. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika, wybieranych na czteroletnie kadencje.
§54. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. realizowanie na terenie swego Oddziału celów PTE i wykonywanie uchwał władz PTE,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. opracowywanie okresowych planów działania i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi
Głównemu,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przekładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi
Głównemu,
5. Oddziały Terenowe realizują własne zadania wynikające ze Statutu PTE w oparciu o fundusze
Towarzystwa w wysokości do 25 % składek wpłaconych przez członków Oddziału,
6. zwoływanie Zebrań członków Oddziału,
7. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu PTE,
8. egzekwowanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
§55. Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
§56. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego
i jego zastępcę, na czteroletnie kadencje.
§57. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną
Komisję Rewizyjną.
§58. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej,
2. składanie do Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań z kontroli Zarządu Oddziału,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Oddziału,
4. przedkładanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Oddziału,
5. przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
VIII. Sekcje Naukowe

§59. Zarząd Główny może powołać oraz likwidować w drodze uchwały Sekcje Naukowe Towarzystwa.
§60. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób
powołanych przez siebie. Kandydatury na przewodniczących sekcji przedstawia Zarząd Główny.
§61. Sekcje Naukowe PTE organizują i prowadzą działalność naukową w zakresie dyscypliny lub
problematyki endokrynologicznej określonej przez Zarząd Główny PTE.
§62. 1. Działalność sekcji jest wspierana finansowo przez Zarząd Główny PTE.
2. Sekcje są dofinansowywane na wniosek Przewodniczącego Sekcji uchwałą Zarządu Głównego.

§63. Przewodniczący Sekcji Naukowej składa Zarządowi Głównemu co roku sprawozdanie z
działalności sekcji, tj. sprawozdanie merytoryczne i finansowe w szczególności dotyczące projektów
finansowanych przez PTE.

IX. Główna Komisja Rewizyjna

§64. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu Głównego PTE i składa się z 5
członków wybranych na Walnym Zebraniu członków PTE.
2. Wybrani członkowie Głównej Komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i
jego zastępcę.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie członków PTE.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma 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.
§65. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej
Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem
celowości, gospodarności i rzetelności,
2. koordynowanie działalności Komisji rewizyjnych Oddziałów,
3. przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,
4. kontrola opłacania składek członkowskich,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie w
sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6. uchwalenie regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego,
8. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Głównego.
§66.1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu komisji.

X. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego

§67.1. Komitet Organizacyjny zjazdu tworzy się w miejscu organizowania zjazdu naukowego i składa
się z wybranego przez Zarząd Główny przewodniczącego oraz członków przez niego wybranych.
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.
XI. Majątek PTE

§ 68. 1. Majątek PTE składa się:
a. ze składek członkowskich,
b. z dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
c. z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
d. z wpisowego opłacanego za udział w zjazdach,
e. z wpływów z działalności statutowej,
f. z dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej,
g. z dochodów z innych imprez,
h. z wpływów i dochodów z innych źródeł.
2. Majątek PTE obejmuje ruchomości, nieruchomości fundusze oraz prawa niematerialne,
otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
3. Majątek PTE przeznaczenie jest na realizację celów Towarzystwa pokrycie jego niezbędnych
kosztów.
XII. Zmiana Statutu

§69. Zmiana Statutu PTE może nastąpić zwykłą większością głosów Walnego Zebrania PTE, na wniosek
Zarządu Głównego, który dla opracowania zmian statutu może powołać komisję.
§70. Rozwiązanie PTE może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa, powziętej
większością 2/3 głosów obecnych członków.
§71. Uchwała o rozwiązaniu określi również przeznaczenie majątku PTE. Uchwała ta podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Niniejszy statut został przyjęty przez Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego na zjeździe w formie hybrydowej w dniach 16-18 września 2021 r.

