STATUT STOWARZYSZENIA
Bydgoska Siatkówka
z dnia 20 marca 2019 roku

§ 1. Nazwa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie (zwane dalej: Stowarzyszeniem) działa pod nazwą: Stowarzyszenie Bydgoska
Siatkówka.

§ 2. Teren działania i siedziba Stowarzyszenia
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
2.Celem Stowarzyszenia jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania
przedsięwzięć sportowych, w szczególności z dyscypliny piłka siatkowa,
b) podnoszenie umiejętności sportowych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży i
zapewnienie im uczestnictwa w rozgrywkach sportowych,
c) promowanie różnych dyscyplin sportowych, w szczególności promowanie różnych odmian
piłki siatkowej na poziomie Miasta Bydgoszcz, województwa kujawsko-pomorskiego i całego
kraju,
d) współpraca w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim
samym lub podobnym profilu działania,
e) działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
f) rozwój turystyki i krajoznawstwa, organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży,

g) promowanie ważnych społecznych wartości, zasad fair play, aktywnego sportowego trybu
życia, współpracy, wytrwałości, lojalności, tolerancji, solidarności i patriotyzmu,
h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
i) promocja i organizacja wolontariatu,
j) promowanie działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
k) ochrona zdrowia i działanie na rzecz środowiska naturalnego,
l) aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, działanie na rzecz
wyrównania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób w trudnej sytuacji
rodzinnej,
m) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zaangażowanie
niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej oraz sportowej,

osób

n) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
o) szkolenie i doskonalenie kadr sportowych,
p) działalność na rzecz rozwoju infrastruktury w miastach i obszarach wiejskich.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393) oraz ustawy z dnia 25 kwietnia 2010r. o sporcie (Dz. U.
2010. Nr 127, poz. 857 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie zajęć sportowych wśród osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, w formie
treningów sportowych, w szczególności w sporcie piłka siatkowa, a także innych form zajęć
sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
b) uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, turniejach i szkoleniach w kraju i za granicą,
c) zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, tj.: bazy szkoleniowej,
sprzętu, urządzeń, wyszkolonej kadry, materiałów szkoleniowych i funduszy,
d) inicjowanie i realizowanie projektów promujących sporty, w szczególności piłkę siatkową,

e) współdziałanie z organizacjami sportowymi, w tym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej,
władzami samorządowymi i państwowymi, w także innymi instytucjami i osobami
fizycznymi oraz prawnymi w zakresie działalności statutowej,
f) prowadzenie własnej strony internetowej jako ośrodka informacji o działalności
Stowarzyszenia,
g) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
h) organizowanie spotkań, szkoleń oraz turniejów sportowych, w szczególności z dyscypliny
piłka siatkowa,
i) organizowanie zgrupowań sportowych mających na celu podnoszenie poziomu sportowego,
j) stała współpracę z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez
Stowarzyszenie i prowadzenie działań integrujących społeczność Stowarzyszenia,
k) prowadzenie akademii sportowych, w tym akademii siatkarskich,
l) rozwijanie i udoskonalanie bazy sportowej i infrastrukturalnej w mieście Bydgoszcz,
ł) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie prowadzi działalności
gospodarczej i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.

§ 4. Sposób nabywania i utraty członkostwa,
przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Prawo tworzenia stowarzyszeń, w tym przynależności do Stowarzyszenia, przysługuje
obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym
praw publicznych.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
przynależeć do Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami i postanowieniami Statutu
obowiązującymi obywateli polskich.
5. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację zawierającą rekomendację 3 (trzech) innych członków Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem
wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu
uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 (trzech) członków
Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, w tym pracy
społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek,
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
f) chronienia majątku oraz sprzętu zarówno Stowarzyszenia, jak i powierzonego mu w
użytkowanie,
g) zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd: z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześciu miesięcy, bądź z
powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia, bądź ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 5. Władze stowarzyszenia,
tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
a także możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których
Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do
Walnego Zebrania Członków. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

3. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, kierując jego działalnością zgodnie z
obowiązującymi przepisami, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, i
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie
Członków spośród członków Stowarzyszenia. W tym samym trybie następuje uzupełnianie

składu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) realizacja celów Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9) przyjmowanie i skreślanie członków,
10) uchwalanie niezbędnych regulaminów regulujących zagadnienia nie objęte niniejszym
Statutem,
11) nadzór i prowadzenie klubu siatkarskiego,
12) wszelkie inne zadania, które nie są zastrzeżone w statucie dla Walnego Zgromadzenia i
Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Zadaniem Komisji
Rewizyjnej jest kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym pracy Zarządu, w zakresie
zgodności ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, i obowiązującymi
przepisami. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród
członków Stowarzyszenia. W tym samym trybie następuje uzupełnianie składu Komisji
Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
7. Kadencja członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa trzy pełne
lata obrotowe. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

8. Zarząd składa się od 1 do 3 członków.
9. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków w tym: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza.
10. Walne Zebranie Członków może uchwałą przyznać członkom Zarządu Stowarzyszenia
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją.
11.Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

§ 6. Sposób reprezentowania Stowarzyszenia,
w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych,
a także warunki ważności uchwał władz Stowarzyszenia
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań
majątkowych, uprawnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym (z
wyłączeniem uchwał dotyczących wyboru władz i spraw osobowych, chyba, że Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym uchyli tajność głosowania) zwykłą
większością głosów (za uchwałą głosuje więcej osób niż przeciwko niej), przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie (wymagane
kworum), a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Uchwała o zmianie Statutu Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów (za
uchwałą musi zagłosować ponad połowa uprawnionych do głosowania członków
Stowarzyszenia) przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania (wymagane kworum).
7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż raz na trzy lata
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 7. Sposób uzyskiwania środków finansowych
oraz ustanawiania składek członkowskich
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej, a także z innych przychodów uzyskanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym dofinansowań. W przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statusu
organizacji pożytku publicznego, majątek Stowarzyszenia powstaje także z odpisów 1%
podatku i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w obowiązujących
przepisach.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Całość uzyskiwanych przez Stowarzyszenie przychodów przeznaczona będzie na
działalność statutową.
6. Ustanawianie składek członkowskich, w tym określanie ich wysokości, następuje uchwałą
Walnego Zebrania Członków.

§ 8. Zasady dokonywania zmian Statutu
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o zmianie Statutu zapada większością i przy kworum określonym w § 6 ust. 6
Statutu.
3. Uchwała o zmianie Statutu wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 9. Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia zapada większością i przy kworum określonym
w § 6 ust. 3 Statutu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może
określić sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 10. Status Organizacji Pożytku Publicznego
1. Stowarzyszenie przewiduje możliwość starania się o uzyskanie statusu organizacji pożytku
publicznego (OPP), po spełnieniu ustawowych przesłanek określonych w obowiązujących
przepisach.
2. Zabrania się:
a) 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”,
b) przekazywania ich majątku 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,
c) wykorzystywania majątku 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,
d) 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.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej. Obowiązki likwidatorów określają
obowiązujące przepisy. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele
statutowe Stowarzyszenia lub na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o
likwidacji Stowarzyszenia. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie posiada osobowość
prawną od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Stowarzyszenie ma prawo wprowadzić i używać swoich barw, swojego godła, pieczęci i
sztandaru.

Podpisy:
1. Tomasz Konieczyński

/-/_____________________

2. Wojciech Dawid Jurkiewicz

/-/_____________________

3. Maciej Grześkowiak

/-/_____________________

4. Wojciech Marek Jaworski

/-/_____________________

5. Marcin Farbotko

/-/_____________________

6. Tadeusz Łabędzki

/-/_____________________

7. Radosław Wankiewicz

/-/_____________________

8. Sławomir Jankowski

/-/_____________________

9. Jakub Bieszke

/-/_____________________

