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L.Dz. 6/2015       Kraków, 23.02.2015 
 
Szanowni Państwo,  
w związku z mijającą kadencją Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego na zebraniu w 
dniu 12.02.2015 podjął uchwałę o przeprowadzeniu Walnego Zjazdu PKE w dniach 18-19 
kwietnia 2015  w Warszawie, ul. Nowolipie 25 b, w Ośrodku Nowolipie.  

W związku z tym proszę wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili o nadesłanie: 
a)  protokołów i list obecności z Walnych Zjazdów w Kołach i Okręgach PKE,  

b) informacji o liczbie członków  

oraz o wpłacenie 10% składek członkowskich do 2 kwietnia 2015r.  
Nasze spotkanie rozpoczniemy 2-godzinnymi warsztatami nt. planów zagospodarowania 
wodami o godz. 10:00. Następnie przejdziemy do Walnego Zjazdu, którego program Państwo 
macie w załączeniu. 

Walny Zjazd odbędzie się na nowych zasadach opisanych w Statucie jaki przyjęliśmy 
w dniu    2 grudnia 2013. Poniżej skrócona informacja o nowych zapisach, natomiast całość 
mogą Państwo przeczytać na stronie PKE www.pkezg.org.pl do czego bardzo zachęcam. 
Do najważniejszych zapisów dotyczących Walnego Zjazdu należą: 
§ 22 pkt 3: O terminie i programie Walnego Zjazdu muszą być skutecznie powiadomieni 
wszyscy uprawnieni do udziału w nim uczestnicy.   
§ 22 pkt 4: Walny Zjazd Członków / Walny Zjazd Delegatów może skutecznie obradować bez 
względu na liczbę uprawnionych uczestników biorących udział w jego obradach. 
§ 22 pkt 5: Walny Zjazd Klubu sprawozdawczo-wyborczy odbywa się, co cztery lata.  
§ 22 pkt 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.  
§ 22 pkt 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.   
Walny Zjazd będzie organizowany wg nowych zasad zawartych w Statucie. 
 

W imieniu ZGPKE 
 

Maria Staniszewska 
Prezes 
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