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Statut Stowarzyszenia 
 

Bydgoski Alarm Smogowy  
  

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane 
Stowarzyszeniem.  
 

§ 2 
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Podstawą 
działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowienia niniejszego Statutu. 

 

§ 3 
 

Działania Stowarzyszenia opierają się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
może zatrudniać pracowników. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być jego członkowie.  

 
§ 4 

 
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych  
organizacji o podobnych celach.  
 

§ 5 
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy. 
 

§ 6 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. 
 
 

II. Cel i metody działania 
 

§ 7 
 

Cele Stowarzyszenia to: 
 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości powietrza, wody                       
i terenów zielonych w Bydgoszczy i w Polsce 

2) działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego; 
3) wspieranie i upowszechnianie obywatelskiej postawy proekologicznej; 
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4) wspieranie społecznej aktywności obywateli w obszarze ochrony środowiska oraz ochrony 
zdrowia; 

5) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

 

§ 8 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) monitorowaniu działań instytucji publicznych w zakresie kwestii objętych celami 
Stowarzyszenia;  

2) aktywizowaniu społeczeństwa lokalnego w zakresie działań zbieżnych z celami 
Stowarzyszenia;  

3) wspomaganiu społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia.  
4) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, badawczej i 

edukacyjno-szkoleniowej; 
5) organizowanie i udzielanie poradnictwa, w tym prawnego; 
6) organizowaniu zgromadzeń, pikiet i happeningów po uzyskaniu stosownych zezwoleń  
7) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, mediami, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, w tym placówkami oświatowymi 
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; 

8) współdziałaniu z osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach w kraju i za 
granicą;  

 
III. Członkostwo 

 
 § 9 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
a) Członków zwyczajnych;  
b) Członków wspierających;  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.  
 
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały 
Zarządu, podjętej po złożeniu Zarządowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej 
deklaracji członkowskiej oraz pisemnej rekomendacji trzech członków Stowarzyszenia. W razie 
odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca 
od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie 
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne; 
 
4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
a) popieranie i propagowanie celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie 
b) udział w pracy i życiu Stowarzyszenia 
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c) przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia 
d) uczestnictwo w Walnych Zebraniach członków 
e) regularne opłacanie składek. 

      5. Do praw członka zwyczajnego należy: 
      a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia; 
      b) prawo korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia; 
      c) prawo korzystania z dorobku i działalności Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, 
która zadeklarowała stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, na podstawie 
decyzji Zarządu.  

7. Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z 
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

8. Ustanie członkostwa następuje na skutek:  
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi na piśmie, 
2) śmierci, 
3) pozbawienia praw publicznych, 
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
5) wykluczenia, w drodze uchwały Zarządu, z powodu: 

a) nieprzestrzegania przepisów Statutu, 
b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

9. Zarząd, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o wykluczeniu członka, ma obowiązek 
doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy. 
10. Osobie, której dotyczy uchwała Zarządu w spawie wykluczenia członka Stowarzyszenia, 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 
11. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały. 
12. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu i jego uchwała 
jest ostateczna.                                               

 
 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§ 10 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach regulaminu Walnym Zebraniem, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna 
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Walne Zebranie Członków 
 

§ 11 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na 

rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.  
5. Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem 

Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku  
1/3 członków Stowarzyszenia. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których 
zostało zwołanie.  

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim 
terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu 
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku 
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia, 
4) wybór oraz odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia  
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych 

Stowarzyszenia, 
7) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze, 
10) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 
 
 

Zarząd 
 
                                                                           § 12 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 4 członków 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu zarządu po wyborach i wybiera ze swojego grona 

Prezesa, który kieruje pracą Zarządu  
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 
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4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Prezesa 
członek Zarządu, który o terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia wszystkich członków 
Zarządu co najmniej na tydzień przed zebraniem. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje 
6. Kadencja członków Zarządu wynosi 4 lata.  
7. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizowanie celów Stowarzyszenia,  
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  
d) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, 
f) zwoływanie Walnych Zebrań, 
g) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
h) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie 

ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia. 
8. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, w pierwszym 

terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie 
(wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę 
obecnych członków uprawnionych do głosowania.  

9. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie.  

10. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

11. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji i członkostwa w Zarządzie, złożonej Zarządowi na 

piśmie,  
2) upływie kadencji  
3) śmierci, 
4) pozbawienia praw publicznych, 
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
6) odwołania z funkcji i członkostwa przez Walne Zebranie w trybie określonym                             

w § 11 ust. 9. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 13 
 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego 

wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 
4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.  
 
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
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a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i 

Zarządu Stowarzyszenia, 
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka 

Zarządu, 
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków 
przez Zarząd w określnym terminie. 
 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, w 
pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim 
terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na 
liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.  
7. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie.  
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przy obecności 
wszystkich członków Komisji 
9. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjne następuje na skutek: 

7) dobrowolnej rezygnacji z funkcji i członkostwa w Komisji Rewizyjnej, złożonej na 
piśmie,  

8) upływie kadencji  
9) śmierci, 
10) pozbawienia praw publicznych, 
11) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
12) odwołania z funkcji i członkostwa przez Walne Zebranie w trybie określonym                             

w § 11 ust. 9. 
 

 

§ 14 
 

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 
dokonuje tego Walne Zebrania zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu 
organów. 
                                                     

 
V. Oświadczenia oraz majątek stowarzyszenia 

 
§ 15 

 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 
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czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do grona członków 
Stowarzyszenia.  

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 
Zarząd. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
6. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach 

niemajątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.  
 

§ 16 
 
Zabrania się:  
 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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”, 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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; 

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 z celu statutowego; 

4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania. 
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje                  

w drodze uchwały likwidatora. 
3. Uchwałę o zmianie Statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę o powołaniu 

likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9 Statutu. 
 

§ 18 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach.  



Strona 8 z 8 
 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 23 września 2020 r.  

 
 


