
Regulamin Karty Etycznej 
Pozarządowych Organizacji Ekologicznych 

1. Sekretariat Karty 

Rolę Sekretariatu Karty pełni Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Do zadań Sekretariatu należy: 

• gromadzenie dokumentacji (deklaracje sygnatariuszy Karty, dokumentację Walnego Zebrania dotyczącą 
Karty Etycznej oraz Komisji Etycznej, protokoły ze spotkań Komisji Etycznej), 

• udostępnianie zgromadzonej dokumentacji sygnatariuszom Karty 
• przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu zasad Karty Etycznej i przekazywanie ich Komisji Etycznej, 
• dbanie o przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem Karty, 
• promocja Karty i jej sygnatariuszy, 
• powoływanie, w uzgodnieniu z sygnatariuszami Karty, Komisji Etycznej dbającej nad wiarygodnością 

zobowiązań podejmowanych przez sygnatariuszy,  

2. Sygnatariusze 

• Każda organizacja ekologiczna może zgłosić chęć podpisania Karty.  
• Organizacje zainteresowane podpisaniem Karty, muszą złożyć deklarację przystąpienia, podpisaną przez 

osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu organizacji. Informacja o zgłoszeniu 
organizacji zostanie rozesłana (drogą elektroniczną) do wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy 
Karty. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od rozesłania informacji, żaden z sygnatariuszy nie zgłosi zastrzeżeń 
wobec zgłaszającej się organizacji - staje się ona sygnatariuszem Karty. W przypadku pojawienia się 
jakichkolwiek zastrzeżeń Komisja Etyczna rekomenduje Walnemu Zebraniu decyzję, czy dana 
organizacja może zostać sygnatariuszem Karty.  

• W przypadku zaistnienia udokumentowanego faktu naruszenia zasad Karty przez którąkolwiek z 
organizacji - sygnatariuszy Karty, członkowie Komisji Etycznej badają informacje dostępne na ten temat 
i rekomendują Walnemu Zebraniu ostateczną decyzję o dalszym sposobie postępowania.  

• Każda organizacja może dla własnych potrzeb rozszerzyć Kartę, o ile dodatkowe zapisy nie będą 
sprzeczne z celem, intencją oraz zapisami Karty w wersji podstawowej. W szczególności organizacje 
mogą uzupełnić Kartę o wykaz branż bądź firm, z którymi nie współpracują, a także doprecyzować 
niedopuszczalne / dopuszczalne formy współpracy. Uzupełniona w ten sposób Karta przekazywana jest 
do Sekretariatu Karty i podlega kontroli Komisji Etycznej, co do spójności z celem, intencją oraz 
zapisami Karty w wersji podstawowej. Naruszenie zasad rozszerzonej Karty podlega procedurom 
przewidzianym dla naruszenia Karty w wersji podstawowej.	  

 

3. Komisja Etyczna 

Komisja Etyczna jest powoływana przez Zarząd Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć spośród 
znaczących autorytetów wśród osób działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Do jej zadań 
należy : 

• rekomendowanie Walnemu Zebraniu decyzji w przypadku wątpliwości wobec organizacji chcącej stać 
się sygnatariuszem Karty  

• rekomendowanie Walnemu Zebraniu decyzji w przypadku naruszenia zasad Karty  

Komisja liczy 3 osoby; kadencja Komisji trwa 3 lata. Skład Komisji jest w pełni jawny. Dla potrzeb 
zgłoszeń ewentualnych naruszeń zasad Karty udostępnia się adres e-mail Komisji.  



4. Procedura podejmowania decyzji w przypadku wątpliwości wobec organizacji 
chcącej stać się sygnatariuszem Karty 

Komisja Etyczna pełni funkcję opiniodawcze i doradcze, a ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie 
Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć: 

• w przypadku gdy na przesłaną drogą elektroniczną informację o złożeniu deklaracji przystąpienia 
dotychczasowi sygnatariusze Karty zgłoszą jakiekolwiek zastrzeżenia informacja ta niezwłocznie 
przekazywana jest członkom Komisji Etycznej, 

• zgłaszane zastrzeżenia nie mogą być anonimowe, muszą być uzasadnione (zawierać fakty, dowody, etc.) 
oraz muszą być przygotowane w formie pisemnej (również jako e-mail), 

• członkowie Komisji Etycznej niezwłocznie zapoznają się z zebraną dokumentacją oraz zwracają się do 
organizacji, wobec której wysunięto zastrzeżenia o wyjaśnienie wątpliwości określając jednocześnie 
termin odpowiedzi  

• na podstawie zebranej dokumentacji oraz przedstawionych wyjaśnień członkowie Komisji Etycznej 
przygotowują rekomendację dla Walnego Zebrania, rekomendacja taka powinna zawierać bezpośrednie 
wskazanie, czy organizacja może czy nie może zostać sygnatariuszem Karty,  

• decyzja zapada podczas najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania,  
• w przypadku decyzji, że organizacja, wobec której toczyło się postępowanie nie może zostać 

sygnatariuszem Karty, organizacji tej przysługuje prawo odwołania się do kolejnego Walnego Zebrania. 
odwołanie takie musi zawierać nowe fakty oraz informacje dotyczące zaniku lub wyeliminowania 
okoliczności, które wpłynęły na podjęcie decyzji odmownej przez Walne Zebranie,   

• odwołanie podlega niezwłocznej analizie przez członków Komisji Etycznej, którzy na podstawie tej 
analizy przygotowują rekomendację dla Walnego Zebrania, 

• decyzja Walnego Zebrania podjęta na podstawie rekomendacji Komisji Etycznej jest ostateczna.  

5. Procedura podejmowania decyzji w przypadku naruszenia zasad Karty 

Komisja Etyczna pełni funkcję opiniodawcze i doradcze, a ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie 
Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć: 

• zgłoszenie naruszenia zasad Karty przez organizację - sygnatariusza Karty powinno zostać złożone w 
Sekretariacie Karty lub przesłane na adres e-mail Komisji Etycznej, 

• zgłoszenia naruszenia zasad Karty nie mogą być anonimowe, muszą być uzasadnione (zawierać fakty, 
dowody, etc.) oraz muszą być przygotowane w formie pisemnej (również jako e-mail), 

• członkowie Komisji Etycznej niezwłocznie zapoznają się z zebraną dokumentacją oraz zwracają się do 
organizacji wobec, której toczy się postępowanie w sprawie naruszenia zasad Karty o wyjaśnienie 
stawianych jej zarzutów określając jednocześnie termin odpowiedzi. 

• na podstawie zebranej dokumentacji oraz przedstawionych wyjaśnień członkowie Komisji Etycznej 
przygotowują rekomendację dla Walnego Zebrania, rekomendacja taka powinna zawierać bezpośrednie 
wskazanie czy organizacja wobec, której toczy się postępowanie powinna zostać wykluczona spośród 
sygnatariuszy Karty Etycznej,  

• decyzja zapada podczas najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania,  
• w przypadku decyzji, że organizacja, wobec której toczyło się postępowanie ma zostać wykluczona 

spośród sygnatariuszy Karty, organizacji tej przysługuje prawo odwołania się do kolejnego Walnego 
Zebrania. Odwołanie takie musi zawierać nowe fakty oraz informacje dotyczące zaniku lub 
wyeliminowania okoliczności, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wykluczeniu jej spośród 
sygnatariuszy Karty przez Walne Zebranie,   

• odwołanie podlega niezwłocznej analizie przez członków Komisji Etycznej, którzy na podstawie tej 
analizy przygotowują rekomendację dla Walnego Zebrania, 

• decyzja Walnego Zebrania podjęta na podstawie rekomendacji Komisji Etycznej jest ostateczna.  


