
 

STATUT 

KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ  

W BYDGOSZCZY 
 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA. TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej, zwany w dalszych postanowieniach KPZPS jest 

związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz innych osób prawnych działających w zakresie 

sportu piłki siatkowej. 

 

§ 2 

 

Terenem działania KPZPS jest obszar województwa Kujawsko-Pomorskiego, a siedzibą jego 

władz jest miasto Bydgoszcz. 

 

§ 3 

 

KPZPS jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

§ 4 

 

KPZPS opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 

 

§ 5 

 

KPZPS jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i może być także członkiem 

organizacji międzynarodowych Piłki Siatkowej oraz innych związków stowarzyszeń  

o podobnym profilu działania. 

§ 6 

 

KPZPS może używać pieczęci, stempla oraz posiadać odznakę organizacyjną (emblemat)  

i wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 7 

 

KPZPS ma prawo zatrudniać pracowników - na podstawie przepisów odrębnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 8 

 

Celem działania KPZPS jest organizowanie, rozwój i popularyzacja piłki siatkowej. 

 

§ 9 

 

KPZPS realizuje swoje cele szczególnie poprzez: 

1. Organizowanie współzawodnictwa sportowego. 



2. Czuwanie nad podnoszeniem i zachowaniem należytego poziomu moralnego  

    i wychowawczego zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy. 

3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych. 

4. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami KPZPS. 

5. Kontrola realizacji programów szkolenia w klubach sportowych. 

6. Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu piłki siatkowej na terenie swego działania. 

7. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów statutowych. 

 

§ 10 

 

KPZPS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między członków Związku. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KPZPS - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11 

 

Członkowie KPZPS dzielą się na zwyczajnych, zwanych w dalszej części Statutu członkami 

oraz honorowych. 

 

§ 12 

 

1. Członkami KPZPS mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i inne osoby prawne     

    działające w zakresie sportu piłki siatkowej. 

2. Członków przyjmuje Zarząd KPZPS na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu   

    wpisowego. 

 

§ 13 

 

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd KPZPS na wniosek pisemny członków KPZPS   

    lub z własnej inicjatywy osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki  

    siatkowej. 

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego   

    prawa wyborczego. Ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów, na wniosek Zarządu     

    KPZPS. 

  

§ 14 

 

Członkowie KPZPS mają prawo do: 

1. Uczestniczenia przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach KPZPS. 

2. Wyboru władz KPZPS oraz delegatów na Walne Zebranie PZPS. 

3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz KPZPS oraz oceny ich działania. 

4. Wysuwania wniosków i postulatów wobec władz KPZPS. 

5. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do KPZPS. 

 

§ 15 

 

Członkowie KPZPS są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania Statutu, uchwał władz, regulaminów oraz przepisów obowiązujących  



    w PZPS i KPZPS. 

2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników. 

3. Dbania o poziom moralny działaczy, sędziów i szkoleniowców. 

4. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez KPZPS. 

5. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

6. Przestrzegania uchwał i decyzji KPZPS. 

 

§ 16 

 

1. Członkostwo ustaje w przypadku: 

a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu swych    

        zobowiązań wobec KPZPS, 

b. rozwiązania się stowarzyszenia kultury fizycznej działającego w zakresie piłki siatkowej -   

        członka KPZPS, 

    c. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu KPZPS w przypadku naruszenia postanowień   

        niniejszego Statutu. 

2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz   

    - Zarządowi przysługuje prawo do: 

    a. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym   

        terminie, 

    b. odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybień, 

    c. zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

        Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień, a w szczególności prawa do   

        udziału w systemie rozgrywek sportowych. 

 

§ 17 

 

Od uchwał Zarządu dotyczących zawieszenia, wykluczenia przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Zarządu KPZPS. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE KPZPS 

 

§ 18 

 

Władzami KPZPS są: 

1. Walne Zebranie Delegatów 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

 

 Kadencja władz KPZPS trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwał Walnego Zebrania Delegatów. 

§ 20 

 

Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 21 

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. 



§ 22 

 

Władze mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie 

trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

 

ROZDZIAŁ V 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW 

 

§ 23 

 

1. Najwyższą władzą KPZPS jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne  

    i nadzwyczajne. 

2. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona według klucza   

    uchwalonego przez Zarząd KPZPS. 

3. W przypadku braku obecności w Walnym Zebraniu Delegatów co najmniej 1/2 delegatów  

     w I terminie, może one odbyć się w II terminie bez względu na ilość obecnych. Uchwały       

     podjęte w tym trybie są prawomocne i obowiązują wszystkich członków. 

4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym 

    w zależności od swego postanowienia. 

 

§ 24 

 

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane są przez Zarząd raz na dwa lata, natomiast Walne   

    Zebrania Delegatów Sprawozdawczo- Wyborcze raz na cztery lata. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd powiadamia   

    delegatów co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane: 

a. na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na wniosek co najmniej 1/2 członków 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni   

    od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których   

    zostało zwołane. 

 

§ 25 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. Uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się   

    KPZPS. 

2. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz KPZPS. 

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwalanie ogólnych kierunków i programów działania KPZPS. 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich. 

7. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków KPZPS. 

8. Podejmowanie uchwały w sprawie pozbawienia godności honorowego członka KPZPS. 

9. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

 

 

§ 26 



 

W Walnym Zebraniu Delegatów KPZPS uczestniczą: 

1. z głosem stanowiącym - delegaci członków KPZPS. 

2. z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz o ile nie są delegatami, członkowie   

    honorowi oraz zaproszeni goście. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZARZĄD KPZPS 

 

§ 27 

 

Zarząd jest organem władzy KPZPS w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 

 

§ 28 

 

1. Zarząd składa się z 7-14 osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów i sekretarza. O ilości   

    osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Delegatów. 

2. W skład Zarządu wchodzi z urzędu przewodniczący Wydziału Sędziowskiego KPZPS,  

    a pozostali członkowie wybierani są przez Walne Zebranie Delegatów. 

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego grona   

    osoby funkcyjne zgodnie z §28 pkt. 1. Statutu. 

    Pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje. 

4. Ukonstytuowanie Zarządu następuje w okresie jednego miesiąca od wyborów podczas   

    Walnego Zebrania Delegatów. 

 

§ 29 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na dwa miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy   

    członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje   

    głos przewodniczącego obrad. 

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez   

   Zarząd. 

 

§ 30 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie KPZPS na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Kierowanie całokształtem działalności KPZPS. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszem KPZPS. 

5. Opracowywanie preliminarza KPZPS. 

6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych. 

7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej KPZPS, wysokości opłat z tytułu zmiany barw   

    klubowych, potwierdzanie i uprawniania zawodników, kaucji protestowych, uczestnictwa  

    w rozgrywkach i imprezach (tzw. startowe), a także innych należności wynikających 

    z aktualnie obowiązujących regulaminów KPZPS i PZPS. 

8. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów. 

9. Powoływanie wydziałów, komisji, kolegiów i innych jednostek organizacyjnych dla    

    realizacji celów statutowych KPZPS, w tym zwłaszcza Wydziału Sędziowskiego, których   

    organizację i tryb pracy określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd KPZPS. 

10. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Wydziałów, Komisji, Kolegiów i innych   



      jednostek organizacyjnych KPZPS. 

11. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami KPZPS w wyniku ich działalności   

      w piłce siatkowej. 

12. Organizowanie doskonalenia kwalifikacji sędziów i szkoleniowców. 

13. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie i wykluczanie członków. 

14. Nadawanie godności członka honorowego KPZPS. 

15. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach statutowych KPZPS. 

16. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do   

      kompetencji Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej. 

17. Stosowanie nagród, wyróżnień i kar. 

 

ROZDZIAŁ VII 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 31 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego,   

    wiceprzewodniczącego i sekretarza. O ilości członków wchodzących w skład Komisji  

    Rewizyjnej decyduje każdorazowo Walne Zebranie Delegatów. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać  

    udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

 

§ 32 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności KPZPS. 

2. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej i finansowej   

    KPZPS. 

3. Występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, żądanie wyjaśnień   

   oraz określanie terminu i sposobów usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 

4. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów dotyczących działalności władz   

    KPZPS oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium. 

5. Uchwalanie szczegółowego zakresu działania, organizacji i trybu pracy Komisji Rewizyjnej  

    w formie regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

NAGRODY I KARY 

 

§ 33 

 

1. Zarząd KPZPS ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla piłki siatkowej   

    członków KPZPS, zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy i inne osoby. 

2. KPZPS ustala własne formy nagradzania i wyróżniania. 

3. Zarządowi KPZPS przysługuje prawo nakładania kar w przypadku naruszenia postanowień   

    Statutu, regulaminów, przepisów i innych postanowień obowiązujących w PZPS i KPZPS. 

    Kary mogą dotyczyć: członków KPZPS (kluby), działaczy, sędziów, szkoleniowców  

    i zawodników. 

4. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny PZPS   

    i KPZPS. 

5. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwu- instancyjności: Wydział -   

    Zarząd KPZPS. 

ROZDZIAŁ IX 



MAJĄTEK I FUNDUSZE KPZPS 

 

§ 34 

 

1. Majątek KPZPS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz KPZPS. 

2. Na fundusz KPZPS składają się: 

a. składki roczne członków KPZPS, 

b. wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez KPZPS, 

c. darowizny, dotacje, środki pochodzące z fundacji oraz sponsorów prawnych i fizycznych,  

d. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej KPZPS. 

 

 

§ 35 

 

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych KPZPS 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz jednego członka 

Zarządu, bądź Kierownika Biura lub Głównego Księgowego jeżeli takie stanowiska zostaną 

powołane Uchwałą Zarządu. 

 

§ 36 

 

1. Zasoby gospodarki finansowej określa Zarząd KPZPS przestrzegając obowiązujących w tym    

    zakresie przepisów wydanych przez właściwe organy administracji państwowej. 

2. Nadzór nad gospodarką finansową KPZPS sprawuje Komisja Rewizyjna KPZPS. 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 37 

 

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów KPZPS większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów KPZPS. 

 

§ 38 

 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się KPZPS podejmuje Walne Zebranie Delegatów   

    większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów KPZPS. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się KPZPS powinna określać przeznaczenie majątku KPZPS. 

 


