Statut
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu i zwane jest dalej
Towarzystwem.
2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku
(Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.).
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
4. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
§2
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.
2. Obszarem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§3
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§4
Towarzystwo, może posługiwać się skrótem PNTM oraz logotypem, którego wzór stanowi załącznik do
statutu. W stosunkach z zagranicą oraz w sytuacjach tego wymagających Towarzystwo może także
używać nazwy anglojęzycznej o treści: The Polish Scientific Society of Marketing.
Rozdział II
Cele i sposoby działania Towarzystwa
§5
Celami, dla realizacji których zostało powołane Towarzystwo są:
a) tworzenie warunków do rozwoju nauki o marketingu i popularyzacji wiedzy z tego zakresu,
b) integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce,
c) identyfikacja obszarów badawczych i monitoring prowadzonych badań naukowych.
§6
1. Cele określone w § 5 Towarzystwo będzie urzeczywistniać w szczególności przez:
a) organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, sympozjów, narad, i forów
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dyskusyjnych, służących wymianie myśli i dorobku badawczego z zakresu marketingu,
b) upowszechnianie dorobku naukowego z zakresu marketingu w środkach masowego przekazu,
c) publikowanie i wspieranie publikacji o charakterze naukowym lub dydaktycznym z zakresu
marketingu członków Towarzystwa,
d) organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę o marketingu wśród młodzieży szkolnej
i akademickiej,
e) gromadzenie i udostępnianie członkom Towarzystwa informacji na temat prowadzonych lub
planowanych w ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu,
f) inicjowanie

lub

koordynacja

badań

naukowych

o

zasięgu

ogólnopolskim

lub

międzynarodowym,
g) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i badawczej,
h) promowanie i popularyzację dobrych praktyk marketingu oraz etyki w działalności
marketingowej,
i) nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi z kraju lub
zagranicy,
j) działalność

wydawniczą,

dystrybucyjną,

informacyjną

oraz

kolportażową

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami,
k) wyrażanie opinii w istotnych sprawach w odniesieniu do inicjatyw i rozwiązań legislacyjnych
oraz administracyjnych w zakresie marketingu.
2. Towarzystwo, w ramach swojej działalności, będzie dążyło do stanowienia standardów
profesjonalizmu w dziedzinie nauki i badań naukowych o marketingu oraz tworzenia warunków
obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów.
§7
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa może być w szczególności:
a) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
c) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
d) 73.20.Z Badanie rynku i opinii społecznej
e) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
f) 58.11.Z Wydawanie książek
g) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
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Rozdział III
Członkostwo w Towarzystwie
§8
Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Na równi z taką osobą traktuje się
cudzoziemca mającego w Polsce miejsce zamieszkania. Członkowie dzielą się na członków
zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§9
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba spełniająca warunki wskazane w § 8, która
ponadto:
a) jest pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym, którego praca zawodowa związana
jest z marketingiem oraz
b) złoży pisemną deklarację członkowską.
§ 10
Członkiem honorowym może zostać osoba spełniająca warunki wskazane w § 8, szczególnie zasłużona
dla rozwoju lub popularyzacji nauki o marketingu, która ponadto:
a) złożyła pisemną deklarację członka honorowego oraz
b) została pisemnie zarekomendowana Zarządowi Towarzystwa przez przynajmniej jednego z
obecnych lub byłych członków Zarządu Towarzystwa.
§ 11
Członkiem wspierającym może zostać osoba zawodowo związana z praktyką gospodarczą,
zainteresowana udziałem w pracach Towarzystwa, która ponadto:
a) złożyła pisemną deklarację członka wspierającego oraz
b) została pisemnie rekomendowana Zarządowi Towarzystwa przez przynajmniej jednego z
obecnych lub byłych członków Zarządu Towarzystwa.
§ 12.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa w drodze
uchwały.
§ 13
1. Prawa członka zwyczajnego:
a) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Towarzystwa,
b) prawo uczestniczenia i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków oraz wypowiadania się
i wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
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c) prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa, służących realizacji
celów statutowych,
d) prawo uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Towarzystwa.
2. Obowiązki członka zwyczajnego:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów
Towarzystwa,
b) regularne uiszczanie składek członkowskich,
c) czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,
d) dbanie o dobre imię Towarzystwa,
e) wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w Towarzystwie,
f) stosowanie się do najwyższych standardów etyki w realizacji celów Towarzystwa.
§14
1. Prawa członka honorowego:
a) uczestniczenie we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
b) uczestniczenie z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa,
c) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania Towarzystwa.
2. Obowiązki członka honorowego:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów
Towarzystwa,
b) wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w Towarzystwie,
c) dbanie o dobre imię Towarzystwa oraz stosowanie najwyższych standardów etyki w realizacji
celów Towarzystwa.
3. Członek honorowy nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego.
§15
1. Prawa członka wspierającego:
a) uczestniczenie z głosem doradczym osobiście lub przez pełnomocnika w Walnym Zebraniu
Członków Towarzystwa,
b) udział w pracach Towarzystwa.
2. Obowiązków członka wspierającego:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz przyjętych regulaminów i uchwał organów
Towarzystwa,
b) regularne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wobec Towarzystwa, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarząd Towarzystwa.
3. Członek wspierający nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego.
§ 16
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1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

2.

a)

złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

b)

skreślenia członka z listy uchwałą Zarządu,

c)

śmierci członka,

d)

rozwiązania Towarzystwa.

Uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa Zarząd może podjąć w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego Statutu,
b) nieprzestrzegania przez członka uchwał organów Towarzystwa,
c) działania na szkodę Towarzystwa,
d) nagminnego zaniedbywania przez członka jego obowiązków w Towarzystwie, a w przypadku
członka wspierającego niewywiązywania się z obowiązku wspierania działalności Towarzystwa,
e) nieuiszczania składek członkowskich przez co najmniej dwa kolejne lata.

3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 musi zawierać uzasadnienie oraz podlega przekazaniu w
formie pisemnej skreślonemu członkowi w terminie 14 dni od daty jej podjęcia, wraz z pouczeniem o
możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 składa się Zarządowi w terminie 14 dni od doręczenia uchwały
o skreśleniu – w celu przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków.
5. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3 na najbliższym
posiedzeniu. Do czasu rozpoznania odwołania członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach
członka.
6. Odebranie honorowego członkostwa w Towarzystwie oraz statusu członka wspierającego następuje
w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
§ 17
1.

Spośród zwyczajnych członków Towarzystwa Walne Zebranie Członków wybiera dwie osoby do
pełnienia funkcji Skarbnika i Sekretarza, przy czym każda z wymienionych funkcji pełniona jest
jednoosobowo.

2.

Skarbnik i Sekretarz pełnią funkcje przez okres czterech lat, z możliwością jednokrotnego
ponownego wyboru na pełnioną funkcję. Funkcja wygasa przed upływem wskazanego okresu w
wyniku śmierci członka pełniącego funkcję, jego odwołania albo złożenia rezygnacji z pełnionej
funkcji Zarządowi Towarzystwa.

3.

Do kompetencji Skarbnika należy:
a) prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa,
b) składanie sprawozdań z działalności, o której mowa w ust. 1.

4.

Po zakończeniu swojej kadencji, za cały okres swojej działalności Skarbnik zobowiązany jest do
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przedstawienia pisemnego sprawozdania z gospodarki finansowej Walnemu Zebraniu Członków
Towarzystwa. Na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony Zarządowi może być w tym celu zwołane
także nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Posiedzenie nadzwyczajne, o
którym mowa wyżej, odbywa się na wniosek Komisji Rewizyjnej nie wcześniej niż 14 dni po
złożeniu Zarządowi wniosku przez Komisję Rewizyjną.
5.

Sekretarz Towarzystwa:
a) prowadzi korespondencję Towarzystwa,
b) prowadzi dokumentację, w tym rejestry: uchwał, protokołów, członków oraz korespondencji,
nadzoruje obieg dokumentów,

c) prowadzi archiwum Towarzystwa,
d) współpracuje z biurem rachunkowym obsługującym Towarzystwo w sposób zapewniający
prawidłową gospodarkę finansową Towarzystwa.

Rozdział IV
Organy Towarzystwa i jego organizacja
§ 18
Organami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada
Naukowa.
§ 19
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa, z
zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3.
3. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
4. Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Członków Towarzystwa
najpóźniej na 30 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków.
6. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków zwoływane jest przez:
a) Prezesa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) Prezesa z własnej inicjatywy lub
c) na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, lub co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych Towarzystwa
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7. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
jeżeli Prezes nie dokonuje jego zwołania w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o
którym mowa w ust. 6 pkt. a lub innych wypadkach wskazanych w statucie.
8. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane a nad innymi sprawami obraduje wówczas, jeżeli obecni są wszyscy członkowie
zwyczajni Towarzystwa i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do proponowanego rozszerzenia porządku
obrad.
9. Posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 1/3
liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są, jeśli statut nie stanowi warunków surowszych,
zwykłą większością głosów w obecności 1/3 członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1 i 43
Statutu. Jeśli w terminie określonym w zwołaniu nie osiągnięto quorum, o którym mowa powyżej
wówczas Prezes Zarządu zwołuje kolejne Zebranie, z tym samym porządkiem obrad, które nie może się
odbyć wcześniej niż za 1 godzinę. Zwołane w sposób określony w zdaniu poprzedzającym Walne
Zebranie władne jest podejmować uchwały niezależenie od ilości zebranych członków zwyczajnych
minimum jednak przy obecności 1/10 ilości członków zwyczajnych.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności organów Towarzystwa i sprawozdań
finansowych,
c) udzielanie członkom organów Towarzystwa absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dotyczących członków Towarzystwa,
f)

określanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
h) wybór i odwołanie z funkcji Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i
wspierający.
§ 22
Zarząd Towarzystwa
Zarząd Towarzystwa składa się z czterech do sześciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz
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pozostałych członków Zarządu.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zgodne ze statutem i zasadami w nim określonymi prowadzenie spraw Towarzystwa jest prawem i
obowiązkiem każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z przyjętym przez Zarząd planem spotkań okresowych,
rocznych lub kwartalnych miesięcznych albo też podanym w informacji zwołującej porządkiem
obrad.
§ 24
1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję, w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych w czasie
głosowania. Głosowanie odbywa się oddzielnie na funkcję Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
2. Kandydatem na członka Zarządu może być członek zwyczajny Towarzystwa zgłoszony przez innego
członka zwyczajnego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
3. Prezesem zostanie osoba, która zdobędzie największą, jednak minimum bezwzględną większość
głosów. W razie braku bezwzględnej większości głosów powtarza się głosowanie, przy czym
możliwy jest w nim udział nowych a także poprzednio zgłoszonych kandydatów. W razie kolejnego
nieobsadzenia funkcji Prezesa procedura jest powtarzana z udziałem dwóch kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę głosów (ewentualnie trzech lub więcej, jeżeli ich liczba głosów
była równa).
4. Wybory pozostałych członków Zarządu w liczbie wskazanej przez Prezesa w granicach § 22 statutu
odbywają się spośród kandydatów zgłoszonych po wyborze Prezesa, przy czym głosuje się na listę
zgłoszonych kandydatów a członkami Zarządu zostają te osoby, które uzyskały bezwzględną
większość głosów oddanych, w kolejności zdobytych głosów. W razie braku uzyskania bezwzględnej
ilości głosów lub równej ich ilości wobec jednego lub więcej kandydatów, głosowanie odpowiednio
się powtarza, także z udziałem nowo zgłoszonych kandydatów, według zasad określonych w pkt. 3 z
tym, że głosuje się na tylu członków Zarządu, ile pozostało miejsc do obsadzenia. W razie kolejnego
głosowania, które nie doprowadziło do wyboru wszystkich członków Zarządu, głosowania są
kontynuowane a dla wyboru wystarcza uzyskanie zwykłej większości głosów większej od głosów
uzyskanych przez innego kandydata/kandydatów.
5. Po powołaniu Prezesa i pozostałych członków Zarządu, na pierwszym posiedzeniu Zarządu tenże z
grona swych członków, na wniosek personalny Prezesa wybiera Wiceprezesa.
§ 25
Wspólna kadencja wszystkich członków Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru przez
Walne Zebranie Członków nowego Zarządu.
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§ 26
1. Odwołanie członka lub członków Zarządu następuje na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej
trzech członków Zarządu poprzez głosowanie przez Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów oddanych. Głosowanie to może być dokonywane zarówno na zwyczajnym jak i
nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
2. W razie rezygnacji albo ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyn określonych w § 16 ust. 1,
wyboru uzupełniającego dokonuje się na okres do końca kadencji poprzez jednomyślną kooptację
przez wszystkich pozostałych członków Zarządu łącznie z Prezesem, działających na formalnym
posiedzeniu. W razie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji na posiedzeniu Walnego
Zebrania Członków, na którym dokonano odwołania członka Zarządu, dokonuje się wyboru członka
Zarządu według zasad określonych w § 25. Zdanie powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku
rezygnacji złożonej przez Prezesa lub ustania jego członkostwa w Towarzystwie, z tym, że po
kooptacji o której mowa wyżej wszyscy członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa na
okres do końca kadencji. Powyższych czynności uzupełniania składu Zarządu poprzez kooptację
można nie dokonywać, jeżeli do końca wspólnej kadencji Zarządu pozostało mniej jak jeden rok a w
sytuacji tego wymagającej funkcję Prezesa pełni Wiceprezes.
§ 27
1. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w
imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes. W sprawach majątkowych, których wartość
przekracza 100.000 zł powyższe prawo przysługuje Prezesowi i Wiceprezesowi działającymi łącznie
lub Wiceprezesowi i dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.
2. Wiceprezes, w wypadku otrzymania pisemnego upoważnienia Prezesa do pełnienia obowiązków
opisanych w ust. 1 jest uprawniony do składania oświadczeń woli na takich samych zasadach jak
Prezes. W razie pilnej potrzeby i niemożności udzielenia przez Prezesa upoważnienia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes wykonuje obowiązki określone w ust. 1 bez pisemnego
upoważnienia aż do chwili, w której upoważnienie będzie mogło być udzielone albo zostaną
przeprowadzone wybory uzupełniające.
§ 28
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu,
powiadamiając przy tym wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 3 dni przed planowanym
posiedzeniem. Powiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być dokonywane przy pomocy środków
porozumiewania się na odległość o ile wszyscy członkowie Zarządu przedłożą Prezesowi dane swej
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poczty elektronicznej lub (i) numer telefonu dla zawiadomienia elektronicznego, ustnego lub
wysłania sms.
3. Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają obecności na posiedzeniu co najmniej 3 członków
przy Zarządzie czteroosobowym bądź 3/4 członków Zarządu przy Zarządzie składającym się z
większej liczby osób (quorum) i wymagają bezwzględnej większości uzyskanych głosów. W
sprawach pilnych Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie elektroniczne przy wykorzystaniu
wyłącznie poczty elektronicznej przedkładając projekt uchwały oraz uzasadnienie dla tak przyjętego
sposobu głosowania. W takim wypadku dla podjęcia uchwały wymagana jest jednomyślność
wszystkich oddanych głosów. Wymóg jednomyślności nie zachodzi, jeżeli wcześniej wszyscy
członkowie Zarządu wyrazili zgodę w formalnie podjętej na posiedzeniu Zarządu uchwale na taki
system głosowania w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu sprawami
Towarzystwa. Wydruki z poczty elektronicznej związanej z głosowaniami pozostawia się w aktach
Towarzystwa.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inni
zaproszeni przez Prezesa goście, z głosem opiniującym i doradczym.
§29
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
Walnego Zebrania Członków,
b) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
c) ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
d) wyrażanie zgody na przyjęcie w poczet członków Towarzystwa,
e) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka z Towarzystwa,
f) uchwalanie preliminarza budżetowego Towarzystwa,
g) sporządzanie i zatwierdzanie po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej sprawozdania
finansowego za poprzedni rok,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Towarzystwa,
i) podjęcie uchwały o rozpoczęciu przez Towarzystwo działalności gospodarczej,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami
Towarzystwa, oraz zawieranie i rozwiazywanie innych umów związanych z działalnością
Towarzystwa,
k) wybór członków Rady Naukowej.
§ 30
Do kompetencji Prezesa należy:
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a) kierowanie pracą Zarządu,
b) zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenie obradom oraz organizowanie głosowań
elektronicznych,
c) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) czuwanie nad realizacją celów Towarzystwa,
e) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu przez członków Towarzystwa.
§ 31
Do kompetencji Wiceprezesa należy pełnienie obowiązków Prezesa podczas jego nieobecności lub z
jego upoważnienia, niemożności sprawowania przez niego funkcji albo wygaśnięcia jego mandatu.
§ 32
W sytuacji uzasadnionej czynnościami Towarzystwa oraz nakładem pracy i wymaganego
zaangażowania Zarządu, uchwałą całego Zarządu, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
propozycji Prezesa, może być imiennie wskazanym członkom Zarządu przyznane wynagrodzenie na
czas oznaczony lub na czas wykonywania określonych czynności albo też do końca kadencji.
Głosowania Zarządu w tej sprawie odbywają się oddzielnie wobec każdego członka Zarządu, przy czym
osoba, której głosowanie dotyczy jest z tego głosowania wyłączona. Przyznanie wynagrodzenia
Prezesowi następuje według zasad określonych wyżej a propozycję przedkłada Wiceprezes.
§ 33
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Towarzystwa.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków zwyczajnych Towarzystwa, nie będących
zarazem członkami Zarządu. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie
spośród siebie.
3. Osoba będąca członkiem Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pracy z
Towarzystwem, a także nie może pełnić funkcji w Zarządzie.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego jednomyślnie przez wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej. Regulamin, po jego uchwaleniu jest przedkładany Zarządowi, który
od jego całej treści bądź niektórych postanowień może się odwołać do Walnego Zebrania Członków.
Do czasu rozpoznania odwołania cały regulamin bądź jego kwestionowane postanowienia nie
obowiązują.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są na formalnych posiedzeniach, w głosowaniu jawnym,
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w obecności co najmniej dwóch jej członków, zwykłą większością głosów.
§ 35
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wybierani są przez Walne Zebranie Członków na
czteroletnią kadencję, w głosowaniu tajnym.
2. Kandydatem na członka Komisji Rewizyjnej może być członek zwyczajny Towarzystwa zgłoszony
przez innego członka zwyczajnego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
3. Każdy członek Towarzystwa obecny na Walnym Zebraniu Członków ma prawo oddać liczbę głosów
odpowiadającą miejscom do obsadzenia, przy czym każdy głos oddaje się na innego kandydata,
maximum oddając 3 głosy.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymają kolejno trzy największe ilości
oddanych głosów, spośród osób, które otrzymały bezwzględną większość głosów.
5. Jeżeli dane miejsce lub miejsca w Komisji Rewizyjnej nie zostało lub nie zostały obsadzone, to
procedura zgłaszania kandydatów i głosowania na to miejsce lub miejsca rozpoczyna się od początku
i jest powtarzana aż do obsadzenia tego miejsca lub miejsc, przy czym w tych kolejnych
głosowaniach nie jest wymagana bezwzględna większość głosów. Stosuje się tu odpowiednio
postanowienia o wyborze członków Zarządu.
§ 36
1. Członka Komisji Rewizyjnej może odwołać tylko Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek co
najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa lub na wniosek Zarządu.
2. Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾
głosów. Na miejsce odwołanego członka Komisji Rewizyjnej niezwłocznie wybiera się nową osobę,
zgodnie z zasadami wskazanymi w § 35. Postanowienia § 26 ust. 2 oraz § 25 stosuje się
odpowiednio.
§ 37
Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Towarzystwa,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
d) reprezentowanie Towarzystwa w umowach pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu,
e) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f) wyrażanie

Zarządowi

opinii

o

prowadzonej

gospodarce

finansowej

i

dorocznych

sprawozdaniach finansowych Towarzystwa,
g) nie częstsze jak półroczne wnioskowanie o przedstawienie przez Skarbnika bieżącego,
uproszczonego sprawozdania dotyczącego gospodarki finansowej Towarzystwa,
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h) formułowanie wniosków w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania
Zarządu i udzielenia mu absolutorium w związku z upływem kadencji,
i) opiniowanie przedłożonego przez Prezesa lub Wiceprezesa projektu uchwały Zarządu o
przyznanie wynagrodzenia Prezesowi lub członkom Zarządu.
§ 38
1. Rada Naukowa jest organem powołanym do inicjowania i wspierania działalności Towarzystwa w
krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.
2. Na wniosek Zarządu Rada Naukowa sprawuje także funkcję doradczą w sprawach wynikających z
działalności statutowej Towarzystwa i Zarządu.
3. Rada Naukowa składa się z sześciu do dwunastu członków, wybieranych przez Zarząd na czas
trwania kadencji Zarządu.
4. Członkiem Rady Naukowej może zostać tylko członek zwyczajny lub honorowy Towarzystwa, który
pisemnie wyraził na to zgodę.
5. Członkowie Rady Naukowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę informując
Zarząd o dokonanym wyborze.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 39
Majątek Towarzystwa pochodzi z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) składek członkowskich,
c) ofiarności publicznej,
d) dochodów z majątku Towarzystwa,
e) dotacji i subwencji,
f) dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa,
g) innych źródeł, w zakresie i formach określonych przepisami prawa.
§ 40
1. Zarząd Towarzystwa uchwałą określa wysokość rocznych składek członkowskich i sposób ich
wnoszenia.
2. Wysokość składki nie może przekroczyć 1/10 minimalnego wynagrodzenie określanego przepisami
prawa.
3. Zarząd Towarzystwa z ważnych powodów, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji
Rewizyjnej, może na okres do 3 lat zwiesić obowiązek uiszczania składek wszystkim lub niektórym
członkom.
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4. Okres zawieszania obowiązku może być przedłużony na kolejny rok, nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed końcem okresu zawieszania obowiązku i zgodnie z procedurą określoną w ust. 3.
§ 41
W celu zachowania przejrzystości działania Towarzystwa i uniemożliwienia wyprowadzenia majątku
poza Towarzystwo wprowadza się następujące zakazy:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa zobowiązań w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, w celach innych jak wynikające z
treści statutu,
c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na szczególnych warunkach towarów usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 42
1. Zmiana niniejszego Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 3/4
głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby członków
zwyczajnych Towarzystwa.
2. Projekt zmian Statutu powinien zostać przekazany wszystkim członkom Towarzystwa najpóźniej na
7 dni przed posiedzeniem, na którym planowane jest głosowanie nad zmianą Statutu.
3. Uchwała o zmianie Statutu jest nieważna, jeśli głosowanie nad jego zmianą nie było zawarte w
harmonogramie posiedzenia, o którym mowa w ust. 2.
§ 43
Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 44
W przypadku rozwiązania Towarzystwa jego majątek i fundusze przekazywane są na rzecz
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Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
§44
Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych podczas Zebrania Założycielskiego trwa
cztery lata i kończy się z dniem wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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