STATUT
POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
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§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą Polski Klub Ekologiczny.
Polski Klub Ekologiczny zwany dalej "Klubem" posiada osobowość prawną.
Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
Klub posługuje się zastrzeżonym oznaczeniem słowno-graficznym, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
Klub zezwala na używanie swej zastrzeżonej prawnie nazwy „Polski Klub
Ekologiczny” i oznaczenia słowno-graficznego swym jednostkom terenowym.
Wycofanie tej zgody wymusza konieczność dokonania zmiany nazwy i oznaczenia
graficznego przez dotychczas posługujące się nimi jednostki terenowe posiadające
samodzielność prawną.

§2
Klub zrzesza ludzi dobrej woli, osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną
i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz kulturowego człowieka, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
§3
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych jest miasto Kraków.
2. Dla realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Klub ma prawo powoływania jednostek terenowych pod nazwą Okręgi i Koła, na
zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
2. Jednostki terenowe Klubu, za zgodą Zarządu Głównego wyrażoną stosowną uchwałą,
mogą ubiegać się o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i uzyskać przez to
samodzielną osobowość prawną.
§5
Klub może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o takim samym
lub podobnym profilu działania. Okręgi i Koła, posiadające osobowość prawną, mogą się
stać takimi członkami po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny Klubu.
§6
Zarząd Główny, Zarządy Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną mogą
zawierać w formie pisemnej umowy partnerskie na zasadach wzajemnej współpracy
z osobami trzecimi, deklarującymi wsparcie materialne lub finansowe działalności
statutowej Klubu.

§7
Zarząd Główny Klubu na wniosek Zarządu Okręgu lub Zarządu Koła może wyrazić
zgodę na użyczenie oznaczenia słowno-graficznego Klubu, o którym mowa w § 1 osobom
trzecim na zasadach określonych w umowach partnerskich o wzajemnej współpracy
załączonych do wniosku.
§8
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Klub do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać członków i osoby spoza Klubu.
Rozdział II
Założenia programowe, cele i sposoby realizacji celów Klubu
§9
1. Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną
z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania
integralności natury i zachodzących w niej zjawisk, Klub wyznacza sobie misję
wspierania zrównoważonego rozwoju, ratowania i poprawy stanu środowiska,
ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.
2. Cele Klubu są następujące:
a) uznanie zrównoważonego rozwoju, jako podstawy polityki społecznogospodarczej państwa,
b) ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana, jako ochrona człowieka,
zwierząt,
c) ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa
kulturowego,
d) kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od
racjonalnego, gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi
między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
e) powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym
kształcenie ustawiczne,
f) poprawa jakości środowiska człowieka,
g) integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami
w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dbałości
o sprawiedliwy rozwój społeczny.
h) wspieranie procesów demokratyzacji społeczeństwa oraz budowanie
społeczeństwa obywatelskiego,
i) upowszechnianie zrównoważonego modelu turystyki i krajoznawstwa oraz
gospodarowania czasem wolnym.
§ 10
Klub w ramach realizacji celów statutowych:
1. Podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na rzecz tworzenia i przestrzegania
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji
środowiska, ochrony zdrowia społeczeństwa i zachowania dóbr kultury oraz prawa do
informacji o stanie środowiska i przyrody.

2. Wspiera wszelkie działania służące przywracaniu równowagi ekologicznej
w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego
i kulturowego oraz zdrowia obywateli.
3. Występuje do organów administracji publicznej, sądów powszechnych, instytucji
państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej o zastosowanie środków
zmierzających do zapobiegania szkodom w środowisku, usuwania ich skutków
i restytucji lub naprawy szkód, a także uczestniczy na prawach strony lub
pokrzywdzonego we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przez te
organy i instytucje, w sprawach związanych z celami statutowymi, a szczególnie
w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką przestrzenną.
4. Składa organom administracji publicznej wnioski i zastrzeżenia do projektów
lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko oraz przygotowania
przedsięwzięć z punktu widzenia potrzeby zachowania walorów środowiska
i krajobrazu oraz zapobiegania ich dewastacji.
5. Występuje do właściwych władz z propozycjami dotyczącymi przestrzegania idei
i zasad zrównoważonego rozwoju w tym szczególnie ochrony środowiska i zdrowia
społeczeństwa.
6. Współdziała z władzami państwowymi, samorządowymi i terenowymi oraz organami
administracji publicznej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Klubu.
7. Zajmuje stanowisko wobec decyzji lub działań niezgodnych z zasadami i przepisami
prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
życia i zdrowia człowieka.
8. Współpracuje z organizacjami społecznymi i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi
w zakresie propagowania i realizacji celów i zadań określonych niniejszym Statutem,
9. Prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową, dydaktycznooświatową i badawczą, ekspercką i doradczą, wiążącą się tematycznie z celami
i zadaniami Klubu.
10. Prowadzi działalność wydawniczą i prasową oraz zbiera materiały i informacje
ekologiczne.
11. Opracowuje i wdraża projekty oraz prowadzi kampanie zgodnie z celami i zadaniami
określonymi w Statucie.
12. Uczestniczy w kształtowaniu wzorców zachowań i modeli konsumpcji zgodnych
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
13. Podejmuje działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego zgodnie z celami
i zadaniami określonymi w Statucie.
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na
obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie
celów i zadań Klubu, zobowiązuje się przestrzegać Deklaracji Ideowej oraz
niniejszego Statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu. Deklaracja
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musi być poparta rekomendacją, co najmniej dwóch członków zwyczajnych. Wzór
deklaracji członkowskiej opracowuje Zarząd Główny Klubu.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Klubu według zasad określonych w Statucie bez prawa udziału w głosowaniu na
Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz i organów kontroli wewnętrznej Klubu. Jeżeli jednak
Koło zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz
Koła.
Przyjęcie i skreślenie członka zwyczajnego następuje na podstawie:
a. uchwały Zarządu Koła,
b. uchwały Zarządu Okręgu, na wniosek Zarządu Koła, gdy kandydatem na członka
lub członkiem jest cudzoziemiec,
c. uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Zarządu Koła posiadającego osobowość
prawną, gdy kandydatem na członka lub członkiem jest cudzoziemiec.
Skreślenie z listy członków następuje po wygaśnięciu członkostwa.

§ 13
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla
poparcia działalności statutowej Klubu opłaciła składkę roczną w zadeklarowanej
wysokości, uznaje Statut Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
Wzór deklaracji członka wspierającego opracowuje Zarząd Główny Klubu.
2 Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:
a) uchwały Zarządu Koła,
b) uchwały Zarządu Okręgu, na wniosek Zarządu Koła, gdy kandydatem na członka
lub członkiem jest cudzoziemiec,
c) uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Zarządu Koła posiadającego osobowość
prawną, gdy kandydatem na członka lub członkiem jest cudzoziemiec.
3. Skreślenie z listy członków następuje po wygaśnięciu członkostwa.
§ 14
1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby szczególnie zasłużone
w urzeczywistnianiu celów Klubu.
2. Nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego
Zjazdu Klubu na wniosek Zarządu Głównego po uzyskaniu pozytywnej opinii
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić wyłącznie w przypadku
sprzeniewierzenia się celom Klubu.
§ 15
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 Statutu,
b. korzystać z pomocy Klubu dla realizacji celów statutowych,
c. uczestniczyć w pracach Klubu oraz otrzymywać informacje o jego działalności
i korzystać z informacji będących w jego posiadaniu,
d. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Klubu,
e. nosić odznakę organizacyjną Klubu i posiadać legitymację członkowską,

f. członek honorowy będący jednocześnie członkiem zwyczajnym nie traci praw
wyborczych.
2. Członkowie wspierający i honorowi, a niebędący członkami zwyczajnymi, posiadają
wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§ 16
Do podstawowych obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. uczestniczyć w realizacji celów statutowych Klubu,
2. przestrzegać postanowienia Deklaracji Ideowej, Statutu, regulaminów i uchwał władz
Klubu,
3. dbać o dobry wizerunek Klubu,
4. opłacać statutowe lub zadeklarowane składki członkowskie.
§ 17
Członkostwo zwyczajne i wspierające wygasa przez:
1. dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu Koła,
2. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
3. niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku,
4. śmierć członka,
5. utratę osobowości prawnej przez osobę prawną.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz Klubu
§ 18
1. Naczelnymi władzami Klubu są:
a) Walny Zjazd Klubu,
b) Zarząd Główny, jako władza wykonawcza.
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kandydatem na członków naczelnych władz Klubu może być każdy członek
zwyczajny Klubu. Zgodę na kandydowanie wyraża osobiście lub pisemnie za
pośrednictwem delegata reprezentującego jego macierzystą jednostkę terenową.
3. Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek 2/3 zarządów jednostek terenowych
posiadających osobowość prawną może powołać Radę Programową jako swoje ciało
doradcze. Pracami Rady kieruje wybrany Przewodniczący. Do prac Rady na stałe
oddelegowany jest jeden z Wiceprezesów Zarządu Głównego.
§ 19
l. Zasady wyboru władz wykonawczych Klubu są następujące:
a. wszystkie pochodzą z wyboru,
b. wybory są bezpośrednie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym
Statucie,
c. wybory przeprowadzane są w tajnym głosowaniu, bez ograniczenia liczby
kandydatów,
d. wybór może być przeprowadzony pod usprawiedliwioną i wcześniej zgłoszoną
nieobecność kandydata, przy wcześniej wyrażonej pisemnej jego woli i zgodzie na
kandydowanie.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu (organów
naczelnych, Okręgu) w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany
w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób
można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. Kooptacja następuje spośród
członków zwyczajnych Klubu.
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa cztery lata.
2. Prezes Klubu oraz Prezesi Okręgów mogą pełnić daną funkcję nie dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
§ 21
1. Do ważności obrad każdego szczebla władzy wykonawczej, organów kontroli

wewnętrznej Klubu i sądu koleżeńskiego niezbędna jest obecność przynajmniej
połowy jego członków.
2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają bezwzględną większością głosów o ile
dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 22
l. Najwyższą władzą Klubu jest Walny Zjazd Członków Klubu.
2. W przypadku, gdy liczba członków Klubu przekracza 300 osób, najwyższą władzą
Klubu jest Walny Zjazd Delegatów Klubu. Ilekroć w postanowieniach niniejszego
Statutu jest mowa o Walnym Zjeździe Klubu, rozumie się przez to Walny Zjazd
Członków Klubu lub Walny Zjazd Delegatów Klubu.
3. O terminie i programie Walnego Zjazdu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy
uprawnieni do udziału w nim uczestnicy.
4. Walny Zjazd Członków / Walny Zjazd Delegatów może skutecznie obradować bez
względu na liczbę uprawnionych uczestników biorących udział w jego obradach.
5. Walny Zjazd Klubu sprawozdawczo-wyborczy odbywa się, co cztery lata.
6. W Zjeździe, o którym mowa w ust.1, uczestniczą członkowie lub delegaci:
a. wybrani przez członków Klubu na Walnych Zebraniach Okręgów oraz Kół
posiadających osobowość prawną. Jeden delegat reprezentuje każdą rozpoczętą
grupę 20 członków zwyczajnych, zrzeszonych w danej jednostce terenowej.
b. oraz z klucza pochodzący z wyboru, urzędujący członkowie wszystkich władz
naczelnych Klubu oraz Prezesi Zarządów Okręgów i Kół posiadających
samodzielną osobowość prawną.
7. Kadencja delegatów na Walny Zjazd Klubu trwa cztery lata.
8. Uczestnikami Walnego Zjazdu Klubu mogą być również członkowie honorowi
i zaproszeni goście. Uczestniczą oni w Zjeździe bez prawa głosu stanowiącego.
9. Termin, miejsce i program Walnego Zjazdu Klubu ustala Zarząd Główny podając do
wiadomości Okręgom Klubu i Kołom posiadającym osobowość prawną, do dwóch
miesięcy przed terminem Zjazdu. Te z kolei niezwłocznie powiadamiają o nim
wybranych, reprezentujących je delegatów.
10. Nadzwyczajny Walny Zjazd Klubu zwołuje Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Okręgów i Kół
posiadających osobowość prawną lub (50% + 1) liczby pochodzących z wyboru
delegatów wybranych na Walny Zjazd Klubu
d) obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany,

11. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Klubu do
dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku. W przypadku bezczynności
Zarządu Głównego Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany Przez Główną Komisję
Rewizyjną.
§ 23
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Klubu należy w szczególności:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Klubu,
b) uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
c) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz i organów
kontroli wewnętrznej Klubu,
d) wybór i odwoływanie Prezesa Klubu oraz pozostałych członków Zarządu
Głównego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Klubu,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i Głównego Sądu
Koleżeńskiego,
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu, na wniosek
Zarządu Głównego,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Klubu, za wyjątkiem
majątku stanowiącego własność Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności za okres minionej
kadencji: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy
udzielenia absolutorium ustępującym naczelnym władzom, na wniosek Głównej
Komisji,
Nieudzielenie Zarządowi absolutorium skutkuje pozbawieniem jego członków
biernego prawa wyborczego (kandydowania do władz wykonawczych) na okres
następnej kadencji,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku za wyjątkiem
majątku stanowiącego własność Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną.
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§ 24
Zarząd Główny składa się 4-7 członków, w tym Prezesa Klubu, 1-2 Wiceprezesów,
Sekretarza i Skarbnika
Prezes Klubu odpowiada za całokształt pracy Zarządu Głównego i reprezentuje
Zarząd Główny na zewnątrz w sprawach określonych w § 10 Statutu. Pod jego
nieobecność Klub na zewnątrz reprezentuje osoba upoważniona przez Zarząd Główny
w wyniku uchwały. Prezes może udzielić stałych upoważnień do reprezentacji
poszczególnym członkom Zarządu.
Zarząd Główny wybiera ze swego grona 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Zarząd Główny obraduje, co najmniej raz na dwa miesiące.
Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane także na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego.
W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział przedstawiciele Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Raz na 12 miesięcy Zarząd
Główny zaprasza na posiedzenie przedstawicieli Zarządów Okręgów i Kół
posiadających osobowość prawną.
Obsługę administracyjną naczelnych władz wykonawczych Klubu zapewnia biuro
Zarządu Głównego.
W przypadku stwierdzenia niezgodnej ze Statutem działalności Okręgu lub Koła
posiadającego osobowość prawną lub jej zaniku, Zarząd Główny po orzeczeniu

Głównej Komisji Rewizyjnej i na podstawie orzeczenia Głównego Sądu
Koleżeńskiego w sprawach personalnych, zarządza zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Okręgu lub Koła posiadającego osobowość prawną, określając
termin, miejsce i program.
9. Członkiem Zarządu Głównego i wszystkich Zarządów jednostek organizacyjnych
Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Zarząd Główny może przyjąć regulamin pracy Zarządu.
§ 25
Do zadań Zarządu Głównego należy:
1. Występowanie do centralnych władz państwowych z inicjatywami, opiniami
i protestami o charakterze ogólnopolskim, po zasięgnięciu opinii Zarządu Okręgu lub
Zarządów Kół posiadających osobowość prawną, których terenu działania dana
sprawa dotyczy.
2. Propagowanie przez środki masowego przekazu stanowiska Klubu odnośnie
całokształtu sytuacji ekologicznej kraju.
3. Prowadzenie listy ekspertów będących członkami i współpracownikami Klubu.
4. Przestrzeganie zasady uwzględniania opinii Zarządów Okręgów i Kół posiadających
osobowość prawną, Komisji problemowych działających przy Zarządzie Głównym
w swoich wystąpieniach merytorycznych.
5. Uzgadnianie z właściwymi terytorialnie Zarządami Okręgów i Zarządami Kół
wszelkich wystąpień do władz województwa, powiatu i gminy oraz innych instytucji
z terenu działania danego Okręgu lub Koła.
6. Podejmowanie własnych lub koordynowanie wypływających z Okręgów i Kół
inicjatyw o charakterze ponadlokalnym.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Klubu do organizacji krajowych
i międzynarodowych oraz zatwierdzanie decyzji Zarządów Okręgów i Kół
posiadających osobowość prawną w sprawie innych form współpracy
międzynarodowej, jeśli łączy się to z udziałem finansowym Klubu.
8. Ustalanie zasad wpisowego i składek członkowskich, ich wysokości oraz podział
wpływów pochodzących ze składek członkowskich, wpisowego oraz innych źródeł.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Zarządu Głównego.
10. Uchwalanie corocznego budżetu Zarządu Głównego.
11. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Zarządu Głównego i przedłożeniu go Głównej Komisji Rewizyjnej Klubu do
zatwierdzenia.
12. Sporządzenie zbiorczego sprawozdania rocznego z działalności wszystkich struktur
Klubu.
13. Wyrażanie zgody na powoływanie Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną,
nadzorowanie ich działalności oraz udzielanie im niezbędnej pomocy dotyczącej
działalności statutowej.
14. Wycofanie zgody na używanie zastrzeżonej prawnie nazwy „Polski Klub
Ekologiczny” i oznaczenia słowno graficznego swym jednostkom terenowym
posiadającym samodzielną osobowość prawną.
15. Określanie granic terenu działania Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną.
16. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zjazdu Klubu.
17. Opracowanie harmonogramu kampanii sprawozdawczo-wyborczych dla wszystkich
jednostek terenowych Klubu.

§ 26
Zarząd Główny może:
1. Powoływać i rozwiązywać, z inicjatywy własnej lub członków Klubu, komisje
problemowe i inne formy organizacyjne przydatne do wykonywania działalności
statutowej Klubu, które funkcjonują na zasadach zatwierdzonych przez Zarząd
Główny,
2. Upoważnić Zarządy Okręgów i Kół posiadających osobowość prawną do podjęcia
działań określonych w § 25 pkt. 1 i 2 Statutu.
§ 27
1. Główna Komisja Rewizyjna składająca się z 3-7 członków:
a) kontroluje co najmniej raz do roku działalność statutową i finansową Klubu, a w
szczególności Zarządu Głównego,
b) składa sprawozdanie Walnemu Zjazdowi Klubu wraz z oceną działalności Klubu
oraz wnioskiem dotyczący absolutorium dla Zarządu Głównego za okres minionej
kadencji,
c) corocznie do dnia 30 czerwca zatwierdza sporządzone przez Zarząd Główny
roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, a także sprawozdanie
finansowe Zarządu Głównego. W razie odmowy zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w trakcie kadencji, zwołuje
w trybie statutowym Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na którym
rozpatrzony zostanie wniosek o odwołanie Zarządu Głównego, a w razie jego
przyjęcia wybór nowego Zarządu Głównego na czas do końca kadencji,
d) może przeprowadzić kontrolę działalności statutowej i finansowej Okręgów i Kół
posiadających osobowość prawną, wszczętą na wniosek Zarządu Głównego, na
wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego lub z własnej inicjatywy.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnych wszystkich jednostek organizacyjnych Klubu:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji i w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. ~
§ 28
1. Główny Sąd Koleżeński składający się z 3-7 członków:
a) rozpatruje skargi na członków Klubu związane z naruszeniem Statutu, Deklaracji
Ideowej, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz organów kontroli wewnętrznej,
naruszeniem zasad współżycia społecznego przez członków Klubu przy
realizacji celów statutowych Klubu,
b) rozpatruje odwołania od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich,
c) wszczyna postępowanie:
 w I instancji - na podstawie pisemnego wniosku Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub członka Koła posiadającego osobowość prawną,
 w II instancji - na podstawie odwołania od orzeczenia Okręgowego Sądu
Koleżeńskiego,

d) orzeka następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka
Klubu lub pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach i organach kontroli
wewnętrznej Klubu na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wykluczenie z Klubu,
e) może orzec zawieszenie prawa pełnienia funkcji przez członka Klubu, jeśli toczy
się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami
powszechnymi.
2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego
Zjazdu Klubu.
Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne Klubu i ich władze. Okręgi i Koła
§ 29
1. Okręgi na terenie swojego działania samodzielnie realizują cele Klubu, podejmując
wszelkie działania statutowe niezastrzeżone dla innych władz Klubu.
2. Okręg zrzesza członków zwyczajnych Klubu przyjętych i zarejestrowanych przez
zlokalizowane na danym terenie Koła Klubu nieposiadające osobowości prawnej.
3. Z chwilą usamodzielnienia prawnego wszystkich kół danego Okręgu ulega on
likwidacji.
§ 30
1. Władzami Okręgu są:
a) Walne Zebranie Okręgu
b) Zarząd Okręgu
c) Okręgowa Komisja Rewizyjna
d) Okręgowy Sąd Koleżeński
2. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Okręgu.
§ 31
Zasady wyboru władz Okręgu są następujące:
a) wszystkie władze pochodzą z wyboru,
b) wybory członków władz są bezpośrednie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w niniejszym Statucie,
c) wybory członków władz przeprowadzane są w tajnym głosowaniu, bez
ograniczenia liczby kandydatów,
d) wybór może być przeprowadzony pod usprawiedliwioną i wcześniej zgłoszoną
nieobecność kandydata, przy wcześniej wyrażonej pisemnej jego woli i zgodzie na
kandydowanie.
§ 32
1. Kadencja terenowych władz i organów kontroli wewnętrznej Okręgu trwa cztery lata.
2. Prezes Okręgu może pełnić daną funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

1.
2.

§ 33
Do ważności obrad każdego organu władz i organów Okręgu niezbędna jest obecność
przynajmniej połowy jego członków.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 34
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu.

2. W przypadku, gdy liczba członków Kół tworzących Okręg przekracza 100 osób,
najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Delegatów Okręgu. Ilekroć
w postanowieniach niniejszego Statutu jest mowa o Walnym Zebraniu Okręgu,
rozumie się przez to Walne Zebranie Członków Kół Okręgu lub Walne Zebranie
Delegatów Kół Okręgu.
3. Walne Zebranie Okręgu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się, co cztery lata.
4. W Walnym Zebraniu Okręgu, o którym mowa w pkt. 1, uczestniczą członkowie Kół
Okręgu lub delegaci wybrani przez członków Kół Okręgu na Walnych Zebraniach
Kół. Jeden delegat reprezentuje 5 członków danego Koła. Delegatami z urzędu są
pochodzący z wyboru, urzędujący członkowie władz wykonawczych Okręgu oraz
Prezesi Kół Okręgów nieposiadających osobowości prawnej.
5. Kadencja wybieralnych delegatów na Walne Zebranie Okręgu trwa cztery lata.
6. Uczestnikami Walnego Zebrania Okręgu bez prawa głosu stanowiącego mogą być
również członkowie honorowi Klubu oraz zaproszeni goście.
7 Termin, miejsce i program Walnego Zebrania Okręgu ustala Zarząd Okręgu, co
najmniej 2 miesiące przed jego terminem, powiadamiając o nim niezwłocznie
członków podległych kół lub wybranych delegatów.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
c) na uzasadniony wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemny wniosek, co najmniej 1 /3 ogólnej liczby zarządów Kół Okręgu lub
(50% + 1) liczby delegatów wybranych na Walne Zebranie Okręgu i obraduje nad
sprawami, dla
których został zwołany.
9. Zarząd Okręgu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Walne Zebranie Okręgu do
dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
§ 35
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Okręgu należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Okręgu,
b) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz,
c) wybór i odwoływanie Prezesa Okręgu oraz pozostałych członków Zarządu Okręgu
i członków pozostałych władz Okręgu,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Okręgu i organów kontroli
wewnętrznej Okręgu,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności za okres minionej
kadencji Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu
Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu na wniosek Okręgowej
Komisji Rewizyjnej. Nieudzielenie Zarządowi absolutorium skutkuje
pozbawieniem jego członków biernego prawa wyborczego (kandydowania do
władz wykonawczych) na okres następnej kadencji,
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
2. Kandydatem na członków władz wykonawczych Okręgu może być każdy członek
zwyczajny Kół tworzących Okręg. Zgodę na kandydowanie wyraża osobiście lub
pisemnie z pośrednictwem delegata reprezentującego jego macierzyste Koło.

§ 36
1. Zarząd Okręgu składa się z 4- 7 członków, w tym Prezesa Okręgu, 1-2 Wiceprezesów,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Okręgu odpowiada za całokształt pracy Zarządu Okręgu i reprezentuje Zarząd
Okręgu na zewnątrz w sprawach określonych w § 10 Statutu. Pod jego nieobecność
Okręg na zewnątrz reprezentuje osoba upoważniona przez Zarząd Okręgu w wyniku
uchwały. Prezes może udzielić stałych upoważnień do reprezentacji poszczególnym
członkom Zarządu.
3. Zarząd Okręgu powinien obradować co najmniej raz na miesiąc.
4. W posiedzeniach Zarządu Okręgu może brać udział przedstawiciel Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Zarząd
Okręgu raz na 6 miesięcy zaprasza na posiedzenie przedstawicieli Kół Okręgu.
5. Obsługę administracyjną władz wykonawczych Okręgu zapewnia biuro Zarządu
Okręgu.
6. Posiedzenia Zarządu Okręgu mogą być zwoływane także na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego
7. Zarząd Okręgu koordynuje działalność merytoryczną i finansową Kół należących do
tego Okręgu,
8. W przypadku stwierdzenia niezgodnej ze Statutem działalności Koła lub jej zaniku,
Zarząd Okręgu, po orzeczeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na podstawie
orzeczenia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w sprawach personalnych, zarządza
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła, celem podjęcia działań
naprawczych.
§ 37
1. Zarząd Okręgu jest organem wykonawczym Okręgu, prowadzi sprawy Okręgu,
reprezentuje na zewnątrz. Okręg jak i Koła go tworzące.
2. Do zadań Zarządu Okręgu należy:
a) występowanie do władz i instytucji z terenu działania Okręgu z inicjatywami,
opiniami i protestami po zasięgnięciu opinii Zarządu Koła, którego terenu
działania dana sprawa dotyczy,
b) propagowanie przez środki masowego przekazu stanowiska Klubu odnośnie
całokształtu sytuacji ekologicznej regionu i kraju,
c) prowadzenie listy ekspertów będących członkami Okręgu,
d) przestrzeganie zasady uwzględniania opinii Zarządów Kół oraz komisji i sekcji
problemowych Okręgu w swoich wystąpieniach natury merytorycznej,
e) uzgadnianie z właściwymi terytorialnie Prezesami Kół wszelkich wystąpień
Zarządu Okręgu do władz i instytucji z terenu działania danego Koła,
f) podejmowanie własnych lub koordynowanie wypływających. z Kół inicjatyw
dotyczących obszaru działania Okręgu,
g) rekomendowanie Zarządowi Głównemu uchwał o usamodzielnianiu prawnym
Kół,
h) nadzorowanie działalności podległych Kół oraz udzielanie im niezbędnej pomocy
dotyczącej działalności statutowej, określanie terenu działania Koła,
i) uchwalanie corocznego budżetu Zarządu Okręgu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Okręgu,
k) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Okręgu,
l) sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Okręgu
za okres minionej kadencji na Walne Zebranie Okręgu,

m) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Okręgu,
n) powoływanie i rozwiązywanie Kół.
§ 38
Zarząd Okręgu może powoływać i rozwiązywać Komisje Problemowe, sekcje i inne
formy organizacyjne przydatne do wykonywania działalności statutowej Okręgu.
§ 39
1. Wszelkie wystąpienia i pisma kierowane przez Zarządy Kół Okręgu do władz
i instytucji, wykraczające poza teren działania danego Koła, odbywają się za
pośrednictwem Zarządu Okręgu.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu udziela Zarządowi Koła upoważnienia
do działania w jego imieniu.
3. W pilnych i nagłych sprawach związanych z realizacją § 10 statutu, Prezes Okręgu
może występować do władz centralnych z powiadomieniem Zarządu Głównego PKE.
§ 40
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składająca się z 3-5 członków:
a) kontroluje, co najmniej raz do roku działalność statutową i finansową Okręgu, a w
szczególności Zarządu Okręgu,
b) składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Okręgu wraz z oceną działalności
Okręgu oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu za okres
minionej kadencji,
c) corocznie do dnia 30 czerwca zatwierdza sporządzone przez Zarząd Okręgu
roczne sprawozdanie z działalności Okręgu, a także roczne sprawozdanie
finansowe Okręgu. W razie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania
z działalności Okręgu w trakcie kadencji, zwołuje w trybie statutowym
Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu, na którym rozpatrzony zostanie wniosek
o odwołanie Zarządu Okręgu, a w razie jego przyjęcia
wybór nowego Zarządu
na czas do końca kadencji,
d) na wniosek Zarządu Okręgu, na wniosek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego lub
z własnej inicjatywy może przeprowadzić kontrolę działalności statutowej
i finansowej Kół.
2. Szczegółowe zasady działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin
zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną Klubu.
§ 41
1. Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
a) rozpatruje skargi na członków Kół Okręgu związane z naruszeniem Statutu,
Deklaracji Ideowej, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz organów kontroli
wewnętrznej, naruszeniem zasad współżycia społecznego przez członków Klubu
przy realizacji celów statutowych Klubu,
b) wszczyna postępowanie na podstawie pisemnego wniosku Zarządu Koła, Zarządu
Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub członka Koła Okręgu,
c) orzeka następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka
Klubu lub pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach i organach kontroli
wewnętrznej Klubu na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wykluczenie z Klubu,
d) może orzec zawieszenie prawa pełnienia funkcji przez członka Klubu, jeśli toczy
się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami
powszechnymi.

2. Od orzeczenia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego
Sądu Koleżeńskiego Klubu.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§ 42
Podstawową terenową jednostką organizacyjną Klubu jest Koło.
Koło powołuje i rozwiązuje Zarząd Okręgu terytorialnie właściwy lub terytorialnie
najbliższy dla lokalizacji Koła na wniosek komitetu założycielskiego liczącego, co
najmniej 5 osób.
Koło liczące ponad 15 członków zwyczajnych, może rozpocząć procedurę uzyskania
samodzielności prawnej (wpis do KRS). Zgodę na złożenie stosownego wniosku do
KRS wyraża Zarząd Główny po zapoznaniu się z rekomendacją macierzystego
Okręgu.
Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków Koła,
b) Zarząd Koła.
Organami kontroli wewnętrznej Koła jest Komisja Rewizyjna (dotyczy wyłącznie Kół
posiadających osobowość prawną).
Kadencja władz wykonawczych Koła trwa cztery lata.

§ 43
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Koła.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła odbywa się, co cztery lata.
W Walnym Zebraniu Koła, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą członkowie Koła.
Uczestnikami Walnego Zebrania Koła mogą być również członkowie honorowi Klubu
oraz zaproszeni goście bez głosu stanowiącego.
5. Termin, miejsce i program Walnego Zebrania Koła ustala Zarząd Koła, i podaje do
wiadomości, co najmniej 2 miesiące przed jego terminem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej (dotyczy wyłącznie Kół posiadających osobowość
prawną),
c. na uzasadniony wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
d. na pisemny wniosek, co najmniej (50% + 1) liczby członków Koła i obraduje nad
sprawami, dla których został zwołany.
7. Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła do 30 dni
od dnia otrzymania żądania lub wniosku. W przypadku bezczynności Zarządu Koła,
Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany przez Główną Komisję Rewizyjną.
1.
2.
3.
4.

§ 44
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła z osobowością prawną i bez osobowości prawnej
należy:
a) uchwalanie programu działania Koła
b) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz,
c) wybór i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Koła,
d) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Koła (dotyczy wyłącznie Kół
posiadających osobowość prawną),
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej (dotyczy wyłącznie Kół
posiadających osobowość prawną),

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności za okres minionej
kadencji Zarządu Koła, w tym udzielanie Zarządowi absolutorium. Nieudzielenie
Zarządowi absolutorium skutkuje pozbawieniem jego członków biernego prawa
wyborczego (kandydowania do władz wykonawczych) na okres następnej
kadencji,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej (dotyczy
wyłącznie Kół posiadających osobowość prawną), za okres minionej kadencji,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 45
1. Zasady wyboru władz i organów kontroli wewnętrznej Kół posiadających i
nieposiadających osobowość prawną są następujące:
a) wszystkie władze i organy kontroli wewnętrznej Koła pochodzą z wyboru,
b) wybory członków władz i organów kontroli wewnętrznej Koła są bezpośrednie,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Statucie,
c) wybory członków władz i organów kontroli wewnętrznej Koła przeprowadzane są
w tajnym głosowaniu, bez ograniczenia liczby kandydatów,
d) wybór może być przeprowadzony pod usprawiedliwioną i wcześniej zgłoszoną
nieobecność kandydata, przy wcześniej wyrażonej pisemnej jego woli i zgodzie na
kandydowanie.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Koła w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ,
który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3
składu danego organu. Kooptacja następuje spośród członków zwyczajnych Klubu
zrzeszonych w danym Kole.
§ 46
1. Zarząd Koła nieposiadającego osobowości prawnej składa się z 3 - 4 członków, w tym
Prezesa Koła, Sekretarza i Skarbnika. Koło może dokonać wyboru jednego
Wiceprezesa.
2. Zarząd Koła posiadającego osobowość prawną składa się z 4 - 7 członków, w tym
Prezesa Koła, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes Koła odpowiada za całokształt pracy Zarządu Koła i reprezentuje Zarząd na
zewnątrz w sprawach określonych w § 10 Statutu. Pod jego nieobecność Koło na
zewnątrz reprezentuje osoba upoważniona przez Zarząd Koła w wyniku uchwały.
Prezes może udzielić stałych upoważnień do reprezentacji poszczególnym członkom
Zarządu.
4. Zarząd Koła obraduje, co najmniej raz na miesiąc.
5. W posiedzeniach Zarządu Koła z osobowością prawną może brać udział
przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
6. Obsługę administracyjną władz i Komisji Rewizyjnej zapewnia biuro Zarządu Koła
posiadającego osobowość prawną.
§ 47
1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła, prowadzi sprawy Koła.
2. Do zadań Zarządu Koła należy:
a) występowanie do władz i instytucji z terenu działania Koła z inicjatywami,
opiniami i protestami dotyczącymi terenu działania Koła,
b) propagowanie przez środki masowego przekazu stanowiska Klubu odnośnie
całokształtu sytuacji ekologicznej regionu i kraju,

c) prowadzenie listy ekspertów będących członkami Koła,
d) przestrzeganie zasady uwzględniania opinii komisji i sekcji problemowych Koła
w swoich wystąpieniach natury merytorycznej,
e) uchwalanie corocznego budżetu Koła,
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Koła (dotyczy Kół
posiadających osobowość prawną),
g) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Koła,
h) sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Koła za
okres minionej kadencji na Walne Zebranie Koła,
i) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Koła.
§ 48
Zarząd Koła może:
a) powoływać i rozwiązywać komisje problemowe, sekcje i inne formy
organizacyjne przydatne do wykonywania działalności statutowej Koła. Wszelkie
wystąpienia i pisma na zewnątrz Koła odbywają się za pośrednictwem Zarządu
Koła,
b) podejmować decyzje w sprawie okresowego zwolnienia ze składek
członkowskich.
§ 49
1. Komisja Rewizyjna Koła (dotyczy wyłącznie Kół posiadających osobowość prawną)
składająca się z 3 członków:
a) kontroluje co najmniej raz do roku działalność statutową i finansową Koła,
a w szczególności jego Zarządu,
b) corocznie do dnia 30 czerwca zatwierdza sporządzone przez Zarząd Koła roczne
sprawozdanie z działalności Koła. W razie odmowy zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Koła w trakcie kadencji, zwołuje w trybie statutowym
Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, na którym rozpatrzony zostanie wniosek
o odwołanie Zarządu Koła, a w razie jego przyjęcia wybór nowego Zarządu na
czas do końca kadencji,
c) składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Koła wraz z oceną działalności Koła oraz
wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres minionej kadencji.
W razie nie udzielenia przez Walne Zebranie absolutorium Zarządowi Koła,
zwołuje w trybie statutowym Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, na którym
rozpatrzony zostanie wniosek o odwołanie Zarządu, a w razie jego przyjęcia
wybór nowego Zarządu Koła na czas do końca kadencji,
d) corocznie do dnia 30 czerwca zatwierdza sporządzone przez Zarząd Koła roczne
sprawozdanie z działalności Koła oraz roczne sprawozdanie finansowe i bilans
Zarządu Koła.
2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin
zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną Klubu.

Rozdział VI
Majątek i finanse Klubu

1.

2.
3.
4.

5.

§ 50
Na majątek Klubu składa się majątek zarządzany przez Zarząd Główny i majątek
terenowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Majątek
Klubu powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności
publicznej.
Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Klub może przyjmować tylko takie dotacje, darowizny, spadki i zapisy, które nie
naruszają jego samodzielności i niezależności.
Działalność finansowa Zarządu Głównego, Okręgów i Kół, zarówno posiadających,
jak i nieposiadających osobowości prawnej, odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów
Klubu,
d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 51
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych Klubu z wyłączeniem jednostek terenowych
Klubu posiadających osobowość prawną, wymagane jest współdziałanie 'i podpisy
dwóch przedstawicieli Zarządu Głównego
2. Przepisy ustępu 1 stosuje się odpowiednio do Okręgów i Kół posiadających
osobowość prawną.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 52
1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Klubu powziętej większością 2/3 głosów członków lub delegatów biorących
udział w głosowaniu.
2. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Klubu
powziętej większością 2/3 głosów członków lub delegatów uprawnionych do
głosowania.
3. Rozwiązanie jednostek terenowych Klubu posiadających osobowość prawną
wymagają uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności nie mniej
niż 30% uprawnionych do głosowania w danej Jednostce, lub pośrednio poprzez
decyzję Zarządu Głównego powziętą w trybie statutowym, zgodnie z zapisami
§ 25 poz.14.
4. Zmiany Statutu mogą być uchwalone przez Walny Zjazd Klubu poprzez
głosowanie w trybie pisemnym. Ważność uchwały podjętej w tym trybie wymaga
udziału w głosowaniu minimum 2/3 uprawnionych do głosownia oraz uzyskania
większości kwalifikowanej 2/3 głosów.
5. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walny Zjazd Klubu powołuje
jednocześnie Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu
majątku Klubu.

