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Statut stowarzyszenia działającego pod nazwą 

„Wejherowski Alarm Smogowy - Organizacja Ekologiczna” 
 

Rozdział I - Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie rejestrowe nosi nazwę „Wejherowski Alarm Smogowy - Organizacja Ekologiczna”. 

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu 

wejherowskiego, powiatu puckiego oraz województwa pomorskiego. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wejherowo. Adres siedziby to ul. Przemysłowa 35a, 84-200 

Wejherowo.  

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego statutu oraz 

przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 2020.2261 tj. z dnia z 16 

grudnia 2020 r. 

5. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i powstało 

po przekształceniu ze stowarzyszenia zwykłego działającego pod nazwą „Wejherowski Alarm Smogowy 

- Organizacja Ekologiczna” o numerze NIP 588 24 48 678 , REGON 387 51 75 42. Stowarzyszenie 

posiada osobowość prawną. 

6. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami w kraju i za granicą o podobnej sferze 

działań, celach i kierunkach działania.  

7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji na 

zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji decyduje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich działań 

może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

9. Stowarzyszenie posiada swoje logo i pieczęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność. 

11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Rozdział II  

Sfera zadań i cele Stowarzyszenia. 
 

§ 2  
 

1. Sfera zadań i cele stowarzyszenia:: 

a. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu 

środowiska; 

b. propagowanie świadomości ekologicznej; 

c. integracja środowisk ekologicznych; 

d. organizowanie akcji informacyjnych dotyczących: wpływu zanieczyszczenia środowiska 

na zdrowie, ochrony zdrowia, świadomości zachowań prozdrowotnych oraz promocję 

zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska; 
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e. ochrona i promocja zdrowia; 

f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

g. promocji i organizacji wolontariatu; 

h. nauki i edukacji dotyczącej ekologii, ochrony środowiska; 

i. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

j. upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju; 

k. upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. opracowywaniu warsztatów, mityngów, szkoleń i wykładów dotyczących propagowaniu 

ekologicznego i zdrowego stylu życia; 

b. propagowanie profilaktyki rozpowszechnianiu opinii, stanowisk, koncepcji, raportów, 

ekspertyz, itp. w sprawach objętych celami działania Stowarzyszenia; 

c. występowanie z propozycjami zmian prawnych w sprawach objętych celami działania 

stowarzyszenia; 

d. prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych; 

e. prowadzenie szeroko pojętego doradztwa; 

f. wydawanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej; 

g. współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach w kraju 

i zagranicą; 

h. udział w postępowaniach administracyjnych, administracyjno- sądowych i sądowych 

dotyczących spraw związanych z celami Stowarzyszenia; 

i. aktywizowanie społeczeństwa lokalnego w zakresie działań zbieżnych z celami 

Stowarzyszenia; 

j. monitorowanie działań instytucji publicznych w zakresie kwestii objętych celami 

Stowarzyszenia; 

k. organizowanie zgromadzeń, pikiet i happeningów,  uzyskaniu stosownych zezwoleń; 

l. wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia, 

m. organizowanie akcji informacyjnych dotyczących zagrożeń dla zdrowia w związku 

z zanieczyszczeniem środowiska; 

n. organizowanie kursów, seminariów dot. profilaktyki zdrowotnej; 

o. współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych 

oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia w kraju i zagranicą. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki  
 

§ 3 
 

1. Członkami Stowarzyszenia są: 

a) Członkowie zwyczajni, 

b) Członkowie wspierający, 

c) Członkowie honorowi. 

2. Członkami zwykłymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele UE posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 
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finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.   

 

§ 4 
 

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a. popieranie i propagowanie celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie; 

b. udział w pracach Stowarzyszenia; 

c. przestrzeganie regulaminu i stosowanie się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

d. uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Członków; 

e. regularne opłacanie składek. 

 

2. Do praw członka zwyczajnego należy: 

a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia; 

b. prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia; 

c. prawo korzystania z dorobku i działalności Stowarzyszenia. 

 

3. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 

30 dni od daty złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej. 

 

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia; 

b. skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy; 

c. wykluczenia z powodu naruszenia zasad Regulaminu lub nieprzestrzegania uchwał Władz 

Stowarzyszenia; 

d. śmierci członka. 

5. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszeniu w przypadku, gdy: 

a. członek, który zostaje wybrany do rady samorządu terytorialnego lub zostaje posłem 

na sejm; 

b. zasiada we władzach partii politycznej szczebla krajowego i regionalnego; 

c. wchodzi w skład ścisłego kierownictwa dowolnego organu administracji rządowej lub 

samorządowej. 

6. Członek wspierający może pełnić funkcje publiczne określone w pkt 5. Członkowie 

wspierający  i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać 

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 

7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

8. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

9. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

a. odwołanie od powyższej uchwały członek może złożyć do Walnego Zgromadzenia 

Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie w formie pisemnej 

zainteresowany składa na ręce Zarządu; 

b. do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia członkostwo osoby skreślonej lub wykluczonej 

przez Zarząd ulega zawieszeniu; 

c. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja 

jest ostateczna. 
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Rozdział IV  

 Władze Stowarzyszenia – struktura organizacyjna 
 

§ 5 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje 

dotyczące wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz spraw określonych w niniejszym statucie.  

należących do zakresu działania Stowarzyszenia: 

a. decyzje Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w formie uchwał i podejmowane 

są w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania tajnego; 

b. decyzje Walnego Zgromadzenie Członków dotyczące wyborów Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym; 

c.  uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej ⅓ osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków; 

d. decyzje dotycząca zmiany statutu zapadają przy udziale minimum 3/5 członków 

bezwzględną większością głosów.  

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.: 

a. ustalanie kierunków działania i rozwoju; 

b. wybór  członków Zarządu Stowarzyszenia oraz wybór Prezesa Zarządu, 

c. odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, 

d. wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej, 

e. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,; 

f. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły do 20 czerwca roku następnego, 

g. ustalanie wysokości składek członkowskich; 

h. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia wraz z określeniem o przeznaczeniu 

pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia; 

i. podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości; 

j. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego; 

k. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki; 

l. podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań przekraczających wartość 15 000 zł; 

4. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane.  

5. Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane na wniosek Zarządu lub 1/3 członków 

Stowarzyszenia: 

a. zebraniem Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wybrany Przewodniczący 

zgromadzenia; 

b. zwołujący Walne Zgromadzenie muszą skutecznie zawiadomić członków o pierwszym 

i drugim terminie oraz miejscu zgromadzenia z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Jako skuteczne zawiadomienie przyjmuje się wysłanie:  pocztą  e-mail, sms-a lub też 

poinformowanie innym kanałem komunikacyjnym zaakceptowanym przez członka. 
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Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.  

 

Zarząd 
 

§ 6 
 

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a. kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej 

kadencji. 

b. w skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków; 

c. Zarząd wybiera ze swego grona Zastępcę Prezesa oraz w miarę potrzeby Skarbnika 

i Sekretarza;  

d. spotkania Zarządu mogą się odbywać poza siedzibą Stowarzyszenia, oraz przy użyciu 

zatwierdzonych przez Zarząd środków komunikacji audiowizualnej. pkt.. 10 ust 1a-e 

ustawy o stowarzyszeniach mają zastosowanie; 

e. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, przy głosowaniu minimum 2/3 (w przypadku 

składu 3 osobowego), ¾ ( w przypadku składu 4 osobowego) lub 3/5 (w przypadku składu 

5 osobowego)   członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa;  

f. uchwały mogą być zatwierdzane również przy użyciu uzgodnionych środków komunikacji 

elektronicznej i audiowizualnej takich jak. np.: mail,  sms, programy typu WhatsUp, 

Messenger, ZOOM, Teams; 

g. w przypadku zawieszenia lub braku możliwości pełnienia funkcji z innych przyczyn przez 

któregokolwiek członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu mogą podjąć uchwałę 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu wyboru brakującego członka Zarządu 

lub reprezentować Stowarzyszenie do końca swojej kadencji w pomniejszonym składzie, 

z zastrzeżeniem, że minimalny skład osobowy Zarządu wynosi 3 członków; 

h. Zarząd może do prowadzenia spraw i korespondencji ustawić pełnomocnika, który nie 

może zaciągać zobowiązań finansowych;  

i. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Oświadczenia woli podejmuje dwóch 

członków zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes; 

j. Zarząd może ustanowić pełnomocnictwo dla Prezesa lub Wiceprezesa, który może być 

upoważniony do podpisywania wniosków o dofinansowanie, wniosków o udzielenie 

grantów, dotacje itp.) do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora 

finansów publicznych. Pełnomocnictwo może również zezwolić na podpisywanie umów 

z ww. jednostkami sektora finansów publicznych oraz umów z wykonawcami;  

k. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane związku 

z pełnioną funkcją. 

2. Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia: 

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, 

c. przyjmowanie i wykreślanie Członków, 

d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

e. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków nie rzadziej niż 1 raz do roku, 

f. zwoływanie roboczych spotkań członków, 

g. prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia, 
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h. zawieranie umów i porozumień,  

i. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

j. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, planowanie i prowadzenia gospodarki finansowej,  

k. sporządzenie w terminie sprawozdania finansowego i przekazanie go do właściwych 

organów, 

l. uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oraz osób i podmiotów 

realizujących odpłatne usługi na rzecz stowarzyszenia, 

m. Podpisywanie umów z członkami stowarzyszenia celem realizacji zadań wynikających 

z otrzymanych grantów lub działalności odpłatnej.  

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 7 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli Stowarzyszenia oraz liczy 3 osoby w tym 

Przewodniczącego Komisji i Zastępcę. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej  są powoływani na okres 

wspólnej kadencji. 

3. Komisja Rewizyjna opiniuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdanie finansowe stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, przy głosowaniu minimum 2/3. Uchwały Komisji 

podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

 

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa 

§ 8 
 

1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

a. wpisowego, 

b. składek członkowskich, 

c. dotacji i darowizn, 

d. zbiórek publicznych, 

e. spadków, zapisów, 

f. dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy– Prawo 

o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Cywilnego, ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie oraz innych ustaw.  


