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STATUT 
   Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa  Stołowego 

tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone przez  
Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS 

odbyte w Rzeszowie  w dniu 08 stycznia 2009 r. 
 
 

Rozdział  I 
Nazwa,  teren  działania,  siedziba  władz,  charakter  prawny 

 
 
                            § 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (w skrócie 
POZTS) zwany dalej Związkiem, jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. 
 
                            § 2 
Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą miasto Rzeszów. 
 
                           § 3 
Związek  jest  Stowarzyszeniem  zarejestrowanym  i  posiada  osobowość  prawną. 
 
                            § 4 
Związek  działa  zgodnie  z  niniejszym  statutem  oraz   innymi  aktami  prawnymi 
obowiązującymi  w  Polsce. 
 
                            § 5 
Związek w ramach działalności statutowej współpracuje z podmiotami gospodarczymi, 
instytucjami  i  stowarzyszeniami  w  celu  rozwoju  tenisa  stołowego. 
 
                            § 6 
Związek może, w wyniku uchwały Zarządu, powołać terenowe jednostki organizacyjne 
określając ich zakres działalności regulaminem. 
 
                            § 7 
Związek może posiadać sztandar, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
                            § 8 
Związek opiera swą działalność głównie na pracy społecznej swoich członków i działaczy  
oraz może stworzyć dla jego obsługi Biuro Związku. 
 
                                                            § 9 
Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Rozdział  II 

                                             Cele  i  środki  działania. 
 
                        § 10 
Celem Związku jest : 
1. Rozwój i popularyzacja tenisa stołowego w Województwie Podkarpackim oraz    

prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie  sprawności psychofizycznej  
i popularyzacja zdrowego stylu życia, 

2.  Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 

3.  Działanie na rzecz wolontariatu, 
4.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w tym narkomanii, alkoholizmowi,          
     nikotynizmowi zagrażającym społeczeństwu, a w szczególności środowisku    
     młodzieżowemu, 
5.  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
     między społeczeństwami. 
6.  Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego w formie  
     amatorskiej i profesjonalnej oraz w środowisku osób  niepełnosprawnych. 
 

      

                            § 11 
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1. Opracowywanie kierunków rozwoju tenisa stołowego w województwie. 
2. Opracowywanie planów, kierunków szkolenia i systemów zawodów. 
3. Prowadzenie i organizowanie: 

a) szkoleń  zawodników, 
b) szkoleń  instruktorów,  trenerów  oraz  sędziów, 
c) kontaktów sportowych z organizacjami w kraju i za granicą. 
d) organizowanie i prowadzenie kadry wojewódzkiej we wszystkich kategoriach 

młodzieżowych. 
4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego i innych imprez popularyzujących  

tenis stołowy. 
5. Organizowanie obozów szkoleniowych, integracyjnych, rekreacyjnych oraz kolonii    

z  programem sportowym i  krajoznawstwo. 
6.  Prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz promocji i organizacji wolontariatu.  
7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną sekcji tenisa stołowego,     

a zwłaszcza w zakresie: 
a)  efektywności szkolenia i ilości ćwiczących, 
b)  prowadzenia klasyfikacji sportowej,  
c)  realizacji kalendarza imprez sportowych, 
d)  prowadzenie rejestracji wyników i dokumentacji sportowej, 
e)  prowadzenie ewidencji zawodników, działaczy i sędziów. 

8. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami 
stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli przestrzegania 
przez nich statutu, regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania  sportu. 

9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami  
     oraz organizacjami  sportowymi. 

 10.  Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą. 
 11.  Prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym dochód z działalności służy wyłącznie   
        realizacji zadań należących do sfery działań  publicznych  lub  statutowych. 
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   Rozdział  III 
                      Członkowie  Związku  i  ich  prawa  i  obowiązki. 
 
                                   § 12 
Członkowie Związku dzielą się na: 
1. Zwyczajnych 
2. Wspierających  
3. Honorowych 

 
                    § 13 

1. Członkami zwyczajnymi Związku są Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju tenisa 
stołowego i uczestniczące w systemie współzawodnictwa sportowego. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. 
 

                      § 14 
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które popierają cele 
Związku, zostaną  przyjęte uchwałą  Związku i zadeklarują  pomoc materialno - 
finansową. 
     
                                                              § 15 
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 
Zarządu osobom prawnym lub fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa  
stołowego. 
 
                          § 16 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) biernego i czynnego prawa wyborczego, 
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, 
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku. 
2. Członkowie Honorowi i wspierający Związku posiadają wszystkie prawa członków 

zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 
 

                     § 17 
Członkowie  zwyczajni Związku  są  zobowiązani  do: 
1.   Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,  
2.   Przestrzeganie statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie, 
3.   Dbanie  o  przestrzeganie  zasad  postępowania  określonych  aktami prawnymi  
      i normami współżycia, 
4.   Opłacanie rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku. 

  
                      § 18 

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku: 
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 
b) rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji tenisa stołowego w tym stowarzyszeniu, 
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszania 

postanowień niniejszego statutu. 
2.  Zawieszenia w prawach członkowskich przez Zarząd w wyniku naruszenia postanowień.    

 niniejszego statutu na czas nie dłuższy niż jeden rok. 
3.  Zawieszenia członka w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu go   

 uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek   
 sportowych. 
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                 § 19 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zwieszeniu w prawach członkowskich przysługuje 
prawo odwołania się do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni 
od otrzymania uchwały. 
 
 

                 Rozdział  IV 
                   Władze  Związku 
   
 
                      § 20 
Władzami  Związku  są : 
1.   Walne  Zgromadzenie  Delegatów. 
2.   Zarząd. 
3.   Komisja  Rewizyjna 
 

                  § 21 
1.   Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu    
     jawnym lub tajnym w zależności od  uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.                                                                     
2.   Zarząd i Komisja Rewizyjna mają  prawo dokooptowania nowych członków w miejsce        
      tych, którzy ubyli w  czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy    
      nie może przekroczyć  ½  ogólnej  liczby pochodzących  z wyboru na Walnym     
      Zgromadzeniu. 
 

 

                                       Rozdział  V 
                     Walne  Zgromadzenie  Delegatów 

 
 
                                                           § 22 
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd 
raz na cztery lata. 
 
                                                        § 23 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy : 
1.    uchwalenie generalnych kierunków działalności Związku, 
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku, 
3.    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4.    wybór w głosowaniu jawnym  lub tajnym (w zależności od uchwały Walnego   
       Zgromadzenia Delegatów) Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej                         
       oraz delegatów na Walny Zjazd PZTS. 
5.    nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego, 
6.    podejmowanie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku, 
7.    rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia i zawieszenia  
       w prawach  członka  Związku. 
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                                                      § 24 
W  Walnym  Zgromadzeniu  Delegatów  Związku  biorą  udział : 
1.   Z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym – delegaci    
      wybrani na zebraniach członków zwyczajnych  Związku  wg klucza wyborczego   
      ustalonego przez  Zarząd.  
2.   Z głosem  doradczym  i biernym prawem wyborczym – Członkowie Zarządu i  Komisji    
      Rewizyjnej o ile nie zostali wybrani delegatami oraz Członkowie Wspierający lub ich  
      delegaci i zaproszeni goście.  
 
                       § 25 
1.   O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia    
      Delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. 
2.   Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu  
      obrad opartego o niniejszy Statut i zatwierdzonego przez delegatów na danym  
      Zgromadzeniu. 
3.   Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym    
      lub tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów                  
      z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania  Związku, do podjęcia  
      których wymagana jest kwalifikowana większość głosów obecnych na Walnym  
      Zgromadzeniu Delegatów zgodnie z § 41 Statutu. 
4.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego w II terminie są  podejmowane  
      bez względu na liczbę obecnych delegatów; kumulacja mandatów jest niedopuszczalna  
     (delegaci wykonują uprawnienia do głosowania wyłącznie osobiście . 
 
                      § 26 
1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd   

 z własnej inicjatywy, na wniosek PZTS, albo wniosek Komisji Rewizyjnej lub  
 co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.  

2.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  zwoływane  jest  przez  Zarząd   
 w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami  
 dla  których zostało zwołane.  

 

 

          Rozdział  VI         
                                                  Zarząd  Związku 
 
                      § 27 
1.  Zarząd Związku składa się z 7 – 11 członków, w tym prezesa, 2 – 3 wiceprezesów,    

 sekretarza i skarbnika. 
2.  Prezes Związku jest wybierany w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności przez    

 Walne Zgromadzenie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez Komisję   
 Wyborczą lub przez delegatów. 

3.  Członkowie Zarządu Związku wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów             
 po  wyborze Prezesa.  

4.   Kandydatury na członków zarządu zgłaszane są przez wybranego Prezesa  Zarządu             
      i przez delegatów. 
5.   Kandydat do władz Związku nie musi mieć statusu delegata Walnego Zgromadzenia. 
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                § 28 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 
1.   Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 
2.   Realizowanie  programów  i  planów   w  zakresie  rozwoju  i  podnoszenia  poziomu    
      tenisa stołowego oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
3.   Występowanie w sprawach: 
      a)  dotacji dla Związku, 
      b)  szkolenia  i  doszkalania  kadr  trenersko – instruktorskich, 
      c)   budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami  
           tenisa stołowego. 
      d)  Wnioskowanie rozdziału środków na tenis stołowy. 
4.   Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
5.   Uchwalenie planów działania i planów finansowych Związku. 
6.   Ocena działalności merytorycznej członków. 
7.   Rozpatrywanie odwołań według kompetencji. 
8.   Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych stowarzyszeniach  
      i jego udziału w podmiotach gospodarczych. 
9.   Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie  wydziałów  i komisji problemowych   
      działających na podstawie regulaminów. 

 10.   Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku według kompetencji. 
 11.   Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz  

      Związku. 
 12.   Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia i wykluczenia członków Związku. 
 13.   Organizowanie i prowadzenie  rozgrywek sportowych. 
 14.   Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Związku. 
 15.   Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
 16.   Wnioskowanie przyznania odznaczeń i wyróżnień. 
 17.   Zatwierdzanie regulaminów rozgrywek i kalendarza imprez. 
 18.   Podejmowanie uchwał w sprawie nadania stopnia sędziego kandydata i sędziego  
        okręgowego. 
  

                     § 29 
Zarząd Związku może zgodnie z potrzebami powoływać w drodze uchwały stale lub 
doraźnie działające zespoły wolontariuszy skupionych w Związku. 
 
                  § 30 
1.   Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na   

  kwartał.           
2.   Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej  

  połowy członków.  
 
                                                § 31 

1.   Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie  do 5 osób: prezesa,  
  do 3 wiceprezesów i sekretarza. 

2.    Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu. 
3.    Zakres uprawnień prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.  
4.    Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.  
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                                                        § 32  
1.   W przypadku ustąpienia Prezesa w okresie kadencji Zarządu z funkcji lub niemożności  
       jej sprawowania z innego powodu, nowego Prezesa wybiera  Zarząd  z grona  
       członków Zarządu. 
2.   Wybory nowego Prezesa odbywają się na posiedzeniu Zarządu Związku przy obecności    
       minimum 75 % członków. 
3.   Prezesem zostaje ten z kandydatów, który w głosowaniu tajnym lub jawnym otrzyma  
       największą ilość głosów. 
4.   W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez 2 lub więcej kandydatów,  
       dokonuje się ponownego wyboru Prezesa spośród nich. 
 
                                                            § 33 
1.   Zarząd Związku ma prawo odwoływania swych członków w czasie kadencji z powodu  
       działalności niezgodnej ze statutem. Od decyzji Zarządu Związku w tej sprawie służy  
       odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
2.   Na miejsce członków Zarządu, którzy zrezygnowali z działalności lub zostali odwołani,  
       Zarząd ma prawo dokonać uzupełnień w drodze dokooptowania.  
       Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby  
       członków Zarządu. 
3.   W przypadku przekroczenia przez rezygnujących z działalności lub odwołania 1/3  
       ogólnej liczby członków Zarządu zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
       Delegatów w celu wyboru nowego Zarządu. 

 
 

         Rozdział  VII 
                                               Komisja  Rewizyjna 
 
                     § 34 
1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 - 5 członków i jest wybierana przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów na okres kadencji władz Związku. Na pierwszym 
posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i opracowuje swój 
regulamin pracy, który podaje do wiadomości Zarządu. 

2.   Członkami Komisji Rewizyjnej  nie  mogą  być  członkowie  Zarządu, lub będący   
       z  nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy podległości z tytułu    
       zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo z winy    
       umyślnej.       
3.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu    
       działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod  
       względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
4.   Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie    
       oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.  
5.   Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi oraz    
       w razie potrzeby Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego lub władzom sportowym   
       województwa.  
6.   Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi  
       z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 
7.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji  
       może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku  z  głosem   
       doradczym.  
8.   Komisja Rewizyjna ma prawo zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego   
       Walnego Zgromadzenia. 



Podkarpacki Okręgowy  Związek Tenisa Stołowego 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

tel./ fax  +17/853-22-70, e-mail: podkarpacki@pzts.pl ,  www.pozts.pl 

 

8

 

 

                                    Rozdział  VIII 
                                    Nagrody,  wyróżnienia  i  kary 
 
                                                     § 35 
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla tenisa stołowego 
wolontariuszy, trenerów, zawodników, sędziów i działaczy. 
 
                                                     § 36 
1. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych  

  i korporacyjnych  wolontariuszom,  trenerom,  zawodnikom, sędziom i działaczom    
  tenisa  stołowego. 

2. Najwyższym wyróżnieniem Związku jest nadanie dla szczególnie zasłużonych  
  osób w rozwoju tenisa stołowego tytułu Honorowy Członek POZTS  i Honorowy   
  Prezes POZTS. 
 

                                                     § 37 
1. Związek ma prawo nakładania kar na: 

a)   członków Związku, 
b)   zawodników, 
c)   trenerów i instruktorów, 
d)   sędziów, 
e)   działaczy. 

2.    Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określają przepisy prawa   
       państwowego oraz regulamin dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd. 

 
 

                                         Rozdział  IX                               
                                     Majątek  i  fundusze  Związku 
 
                                                           § 38 
1.   Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2.   Na fundusze Związku składają się: 

a)  wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 
b)  dotacje, 
c)   roczne składki członków Związku, 
d)  darowizny i zapisy, 
e)  dochody z majątku, 
f)   dochody z działalności gospodarczej, 
g)  inne wpływy. 

3.   Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych. 
 
 
                                                    § 39 
 
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku 
wymagane jest współdziałanie dwóch z trzech osób: Prezesa, Wiceprezesa ds. 
finansowych i Wiceprezesa ds. organizacyjnych. 
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                                                     § 40 
Zabrania  się  :   
1.    Udzielania  pożyczek  lub zabezpieczenia  zobowiązań majątkiem organizacji   
       w stosunku do jej członków, członków organów lub  pracowników oraz osób 
       z którymi pracownicy pozostają  w związku  małżeńskim 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 na rzecz 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 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 ze statutowego celu Związku. 
4.    Zakupu na szczególnych  zasadach  towarów lub usług od  podmiotów, w  których 
       uczestniczą  członkowie  organizacji,  członkowie  jej  organów lub pracownicy   
       oraz  ich osób bliskich.           
 
 

                                        Rozdział  X 
                   Zmiana  statutu  i  rozwiązanie Związku                                      
 
                       
                                                    § 41 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne 
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
uprawnionych do głosowania. 

      
                                                 § 42 

     Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 
zostanie majątek Związku.  
                        
 

                                              Rozdział XI 
                                         Inne postanowienia 
 
 
                                                          § 43 
Wykładnia niniejszego statutu należy do Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego. 
 
 
Brzmienie  statutu Podkarpackiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie przyjęto 
na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 08 stycznia 2009 r. 
 
za zgodność :       Sekretarz Obrad:                                                Przewodniczący Obrad: 
 
 
                   Barbara Tereszkiewicz-Stach                                                Andrzej Lisiak 

 


