
                                  STATUT 
                          Stowarzyszenia o nazwie  
                                „Polskie Forum Klimatyczne”

            
                                  ROZDZIAŁ   I
                                           Przepisy  ogólne

Art. 1 

Stowarzyszenie „Polskie Forum Klimatyczne” , zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
stowarzyszeniem zarejestrowanym w rozumieniu ustawy z dnia 7.04.1989  „Prawo o 
stowarzyszeniach”,  posiadającym osobowość prawną.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wśród Polaków zamieszkałych 
poza granicami kraju. 

Art. 3 

Siedzibą władz Stowarzyszenia  jest miejscowość Pokrzywnica, gmina Dopiewo, ul. Leśna 65.

Art. 4 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach działania.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi 
organizacjami o podobnych celach. 

Art. 5 

Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak, pieczęci i innych symboli według 
zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

Art. 6

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków i wolontariuszy 
oraz zatrudnionych pracowników.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną oraz odpłatną.
 

                                   ROZDZIAŁ   II



                                       Cele i środki działania

Art. 7 
Celami Stowarzyszenia są:

1. Pobudzanie świadomości klimatycznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla 
środowiska naturalnego podstaw i zachowań obywateli.  Stymulowanie rzetelnej dyskusji o 
problemach klimatycznych oraz poprawy stanu prawnego.  Ułatwianie dostępu do informacji
o środowisku naturalnym i klimacie. Stymulowanie i prowadzenie badań naukowych nad 
klimatem. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności. 

2. Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.  
Promowanie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz klastrów rozproszonej energetyki 
nisko – emisyjnej. Promowanie zróżnicowanych metod gospodarki zrównoważonego 
rozwoju przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wdrażanie rozwiązań.

3. Działania na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego 
zagospodarowania  odpadów.  Promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. 

4. Upowszechnienie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ekologicznych metod
ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenia naturalnej retencji.  Promowanie rozwoju hydro 
– energetyki oraz zagospodarowania dorzeczy, małej retencji i błękitnej infrastruktury.

5. Zwiększenie  ilości terenów zielonych w centrach miast.  Promocja sadzenia drzew i 
krzewów w strefach zieleni. Promocja zwiększania lesistości Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku. Aktywizacja społeczna i zawodowa  w 
zakresie ochrony środowiska i edukacji klimatycznej.  Edukacja seniorów, młodzieży i 
nauczycieli w zakresie ochrony klimatu oraz wspieranie ich inicjatyw ekologicznych. 

7. Ochrona krajobrazu. Zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska kulturowego i 
tradycji narodowej, w tym tradycyjnych metod ogrzewania. Promocja  ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i działania na ich rzecz.

8. Promowanie idei samorządności i przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz 
kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej.  Pobudzanie postaw 
upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji, a także upowszechnienie oraz 
ochrona wolności i praw człowieka. Inicjowanie i wspieranie wolontariatu.

9. Promowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz 
integracji międzykulturowej.  Ratowanie życia osób chorych i działania na rzecz poprawy ich 
stanu zdrowia. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

10. Pomoc ubogim i potrzebującym.   Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem oraz działalność charytatywna.  Działalność w dziedzinie opieki społecznej.  
Działalność na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Art. 8 



Środkami działania Stowarzyszenia są :

1. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, 
pokazów, koncertów, aukcji  itp. oraz inna działalność informacyjna w kraju i za granicą. 
Organizowanie i finansowanie  obozów i warsztatów szkoleniowo – wypoczynkowych. 
Powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych. 

2. Tworzenie, organizowanie i finansowanie kampanii społecznych, programów związanych z 
realizacją celów statutowych oraz  badań opinii publicznej.  Tworzenie i propagowanie 
środków i metod technicznych w mediach elektronicznych. 

3. Podejmowanie działań faktycznych i prawnych na rzecz ochrony środowiska, klimatu i 
krajobrazu, w tym produkcja i dystrybucja  materiałów dźwiękowych, filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych.  
Pozyskiwanie środków także z funduszy klimatycznych Unii Europejskiej. 

4. Propagowanie proekologicznych i neutralnych klimatycznie metod ograniczania ilości 
zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów.  Promowanie tradycyjnych, sprawdzonych 
metod w zagospodarowaniu biomasy do celów energetycznych. 

5. Promocja ekologicznych metod ograniczenia powodzi, zwiększania naturalnej retencji oraz
produkcji energii elektrycznej z hydro – elektrowni. 

6. Inicjowanie oraz uczestnictwo i programach sadzenia drzew i krzewów w centrach miast.

7. Studia i badania oraz monitoring przyrodniczy.  Doradzanie oraz tworzenie banków 
informacji.  Opracowywanie raportów o stanie środowiska i zmian klimatycznych,  a także 
planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych i klimatycznych, opinii, ekspertyz, 
strategii, programów itp. 

8. Akcje informacyjne wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych 
wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych. Organizowanie i finansowanie 
akcji zbierania podpisów do władz w celu zmiany przepisów prawa.

9. Inicjowanie i popieranie zrównoważonego rozwoju we wszelkich przejawach życia 
społecznego i gospodarczego.  Współpraca oraz wspieranie wszelkich organizacji 
pozarządowych oraz instytucji mających podobne cele statutowe. 

10. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw  związanych z ingerencją 
w środowisko naturalne oraz klimat.  Podejmowanie działań w zakresie uznawania i 
przestrzegania przepisów prawa. 

11.  Działalność edukacyjna oraz wydawnicza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
prowadzenie stron Internetowych, wydawanie gazet, czasopism i periodyków, gier 
komputerowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych.

12. Podejmowanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.



13. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i  instytucji, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności charytatywnej oraz pro – klimatycznej.

14. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących  do realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 
16. Realizacja projektów prowadzonych ze środków prywatnych, zbiórek publicznych oraz 
darowizn od przedsiębiorstw, fundacji instytucjonalnych oraz osób prywatnych.

                                  ROZDZIAŁ   III
                     Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

Art. 9
Członkiem Stowarzyszenia może być tylko osoba akceptująca wartości zrównoważonego 
rozwoju,  członkiem może być również obywatel innego kraju niż Rzeczpospolita Polska, 
mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Art. 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków  honorowych

Art. 11
Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby w po ukończeniu  lat 18 ( osiemnastu ).  Kandydat
na członka zwyczajnego składa Prezesowi Okręgu deklarację członkowską zawierającą 
poparcie dwóch członków zwyczajnych.  Treść deklaracji ustala Zarząd Główny. Pozytywnie 
zweryfikowane przez siebie deklaracje członkowskie Prezes Okręgu przesyła do 
zatwierdzenia Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Art. 12
1. Członkami zwyczajnymi zostają kandydaci zatwierdzeni przez Prezesa Zarządu Głównego.  
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane merytoryczną
działalnością Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na 
podstawie deklaracji, której treść ustala Zarząd Główny. 
3.  Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Zarząd Główny Stowarzyszenia. 



Art. 13
Członkowie zwyczajni mają prawo :
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie 
przyjętych zasadach. 
3. Udział w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 14
Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.
4. Uczciwego i moralnego postępowania.

Art. 15
Członkowie wspierający i honorowi mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni 
z wyjątkiem prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia.

Art. 16
Członkostwo wygasa na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Okręgu.
2. Wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania uchwał władz 
Stowarzyszenia.  Wykluczenia dokonuje Prezes Zarządu Głównego na wniosek członka 
Zarządu Głównego lub Prezesa Okręgu.
3. Skreślenia z ewidencji członków z powodu nie płacenia składek za okres pół roku.
4. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. Śmierci członka.

Art. 17
Prezes Zarządu Głównego oraz Prezes Okręgu ma prawo do dyscyplinowania członków 
Stowarzyszenia działających w strukturach przez niego kierowanych w przypadku nie 
spełnienia statutowych lub moralnych obowiązków względem Stowarzyszenia.  Środkami 
dyscyplinującymi,  są:

1. Upomnienie
2. Czasowe zawieszenie w prawach członka.
3. Czasowe nałożenie dodatkowych obowiązków względem Stowarzyszenia.
Czas trwania środków dyscyplinujących nie może przekroczyć łącznie okresu 3 ( trzech ) 
miesięcy.

Art. 18
Od uchwały o wykluczeniu lub od nałożonego środka dyscyplinującego przysługuje 
zainteresowanemu prawo do odwołania się do Zjazdu Członków.



                                     ROZDZIAŁ   IV
                                         Władze  Stowarzyszenia

Art. 19

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zjazd Członków
2. Prezes Zarządu Głównego
3. Zarząd Główny
4. Prezesi Okręgów
5. Główna Komisja Rewizyjna
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, o ile przepisy tego Statutu nie stanowią inaczej, 
trwa trzy lata. 

Art. 20 

1. Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  Zjazd Członków może być 
zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Prawo do uczestniczenia w Zjeździe mają delegaci na Zjazd i Prezes Zarządu Głównego.
3. Delegaci wybierani są w proporcji jeden delegat na dziesięciu członków zwyczajnych 
Okręgu, a delegatów zatwierdza Prezes Zarządu Głównego.  Kadencja delegatów trwa rok. 
Delegaci wybierani są na spotkaniu Okręgu w wyborach jawnych zwykłą większością głosów.

Art. 21

 Zjazd Zwyczajny zwołuje Prezes Zarządu Głównego raz na trzy lata.  Prezes organizuje Zjazd i 
ustala porządek obrad oraz podaje miejsce i termin do wiadomości członków co najmniej na 
14 ( czternaście ) dni przed terminem Zjazdu.

Art. 22

Zjazd Nadzwyczajny może odbyć się każdym czasie. Zwołuje go Prezes Zarządu Głównego z 
inicjatywy własnej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  Zwołuje się go w ciągu 30 ( trzydziestu)
dni od chwili wpłynięcia wniosku.

Art. 23

Zjazd Członków jest prawomocny przy obecności co najmniej 9 ( dziewięciu ) członków 
zwyczajnych.

Art. 24 
Uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.  Głosowanie 
jest jawne lub tajne, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do 
głosowania.



Art. 25 
Zjazd Członków jest płaszczyzną ogólnych rozważań nad koncepcją rozwoju Stowarzyszenia.  
Do kompetencji Zjazdu należy:
1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji 
Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie sprawozdań Prezesa Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian Statutu.
6. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Art. 26
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika 
oraz od jednego do pięciu członków. 
2. Członkowie Zarządu Głównego oraz prezesi Okręgów z tytułu pełnionej przez siebie funkcji
nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Prezes Zarządu Głównego lub, w stanie wyższej konieczności, upoważniony przez niego 
członek Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego oraz pracami Prezesów 
Okręgów. 
4. Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 27
Decyzje Zarządu Głównego zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  W przypadku 
równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. 

Art. 28
Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeżeli ktoś z członków Zarządu 
Głównego ustąpi w czasie trwania kadencji, lub jeśli jego członkowstwo w Stowarzyszeniu 
wygaśnie, Zarząd Główny może powołać na to miejsce nowego członka.  Powyższa zasada nie
dotyczy Prezesa Zarządu Głównego.

Art. 29 

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Art. 30 
Do kompetencji Zarządu  Głównego należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Zjazdu Członków.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
3. Zatwierdzanie wyborów władz Okręgów.
4. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami.
5. Zawieszanie w czynnościach Prezesa Okręgu i zwołanie w takich wypadkach Zjazdu 
Okręgu.
6. Podejmowanie  uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeń majątku Stowarzyszenia.
7. Ustalanie składek członkowskich.  
Art. 31



Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz dwuosobowo przez Prezesa Zarządu 
Głównego lub Wiceprezesa wraz z innym członkiem Zarządu Głównego.  Oświadczenia 
składane są dwuosobowo.

Art. 32
1. Zarząd Główny może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura.
2. Biurem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Główny.
3. Dyrektorem nie może być członek Zarządu Głównego.
4. Biuro działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Art. 33
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 ( trzech ) członków wybieranych przez Zjazd 
Członków na okres 3 ( trzech ) lat.
2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Głównego, ani 
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia.
3.  Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
4. Główna Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni wybiera ze swego grona przewodniczącego i 
jego zastępcę.
5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, a 
szczególnie działalności finansowej.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej przez siebie funkcji nie 
otrzymują wynagrodzenia.

Art. 34
Decyzje Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów, 
decyduje głos przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

Art. 35
Jeśli ktoś z członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, Komisja 
może powołać na to miejsce nowego członka – nie więcej jednak niż dwie osoby w czasie 
trwania kadencji. Ustąpienie większej ilości członków wymaga od Prezesa Zarządu Głównego 
zwołania Zjazdu Członków.

Art. 36
Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż 
raz w roku.

Art. 37
1. O ile przepisy tego statutu nie stanowią inaczej, we wszystkich ciałach kolegialnych 
będących organami Stowarzyszenia, do ważności podjęcia uchwały potrzebna jest zwykła 
większość głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
2. Sposób przeprowadzenia głosowania określa każdorazowo głosujące gremium.  Przepis 
ten nie dotyczy sposobu przeprowadzenia głosowania określonego w Art. 24.

                                   ROZDZIAŁ  V



                                    Organizacja Wewnętrzna

Art. 38
1. Członkowie Stowarzyszenia tworzą w terenie Okręgi, które rządza się własnym 
regulaminem, uchwalonym na Zjeździe Członków Okręgu i zatwierdzonym przez Prezesa 
Zarządu Głównego.
2. Do przygotowania powołania Okręgu, Prezes Zarządu Głównego może upoważnić 
pełnomocnika, którego pełnomocnictwo jest ważne przez 5 ( pięć ) miesięcy od daty 
wystawienia. Zadaniem pełnomocnika jest przygotować Zjazd Członków Okręgu. 
Pełnomocnika może odwołać Prezes Zarządu Głównego.

Art. 39
1. Pełnomocnik organizujący Okręg, aby uzyskać jego status musi spełnić warunki:
a) mieć przynajmniej 10 ( dziesięciu ) członków,
b) przyjąć niniejszy Statut,
c) uzyskać zatwierdzenie Prezesa Zarządu Głównego.
2. Granice Okręgów ustala Zarząd Główny.  W Polsce, jeśli Zarząd Główny nie podejmie innej 
decyzji, za granicę Okręgu uważa się granicę województwa, na terenie którego tworzony jest 
Okręg.
3. Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć Okręgi. 
Granice Okręgu stanowią wtedy granice państwa, na terenie którego tworzony jest Okręg.

Art. 40
Władze Okręgu stanowią:
1. Zjazd Członków Okręgu
2. Prezes Okręgu

Art. 41
1. Prezes Okręgu, wybierany przez Zjazd Członków Okręgu, musi być zatwierdzony przez 
Zarząd Główny i odpowiada za swoją działalność przed Prezesem Zarządu Głównego i 
Zjazdem Członków Okręgu. 
2. Niezatwierdzenie Prezesa Okręgu powoduje konieczność powtórzenia wyborów.  
Ponowny Zjazd Członków Okręgu organizuje pełnomocnik, powołany przez prezesa Zarządu 
Głównego zgodnie z Art. 38 p. 2.

Art. 42
1. Zjazd Członków Okręgu jest  najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie Okręgu. 
2. Prawo do uczestniczenia w Zjeździe mają członkowie Stowarzyszenia z danego Okręgu 
oraz  Prezes i inni członkowie Zarządu Głównego.
3. Wszelkie pozostałe kompetencje, procedury i uprawnienia stosuje się odpowiednio jak to 
opisano w Art.  21 – 25, za wyjątkiem przepisów dotyczących Głównej Komisji Rewizyjnej.  
Rolę Prezesa Zarządu Głównego pełni Prezes Okręgu.

Art. 43 
Do funkcjonowania Okręgu stosują się odpowiednio wszystkie przepisy regulujące 
funkcjonowanie Stowarzyszenia.

                                     ROZDZIAŁ  VI



                                  Majątek i gospodarka finansowa

Art. 44
Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
3. Dotacji, subwencji i grantów.
4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 
Stowarzyszenia.
5. Działalności odpłatnej.

Art. 45
Całości dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową.

Art. 46
1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w 
stosunku do swoich członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związkami z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Stowarzyszenie nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, pracowników 
oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz swoich członków lub 
pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Stowarzyszenie nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy lub ich osoby 
bliskie.

Art. 47
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje 
Zarząd Główny.

2.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy - Prezesa Zarządu Głównego lub 
Wiceprezesa działających wraz z innym członkiem Zarządu Głównego, w nawiązaniu do Art. 
31.

                                 ROZDZIAŁ  VII



                                    Postanowienia   końcowe

Art. 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Członków ( zwyczajny 
lub nadzwyczajny ) większością 2/3 ( dwóch trzecich głosów ), to znaczy 67 %  członków 
obecnych na Zjeździe w obecności co najmniej 9  ( dziewięciu )  członków.

Art. 49 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 ( dwóch trzecich ) głosów na Zjeździe  
Członków, przy obecności  2/3 ( dwóch trzecich ) uprawnionych.

Art. 50

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Zjazd Członków powołuje komisję likwidacyjną  i 
podejmuje uchwałę o sposobie jej działania oraz o przeznaczeniu majątku na inne cele 
klimatyczne.

                                                                                 Poznań,  


