
 

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 16 marca 2017 r.  

 

STATUT 
 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

Związek klubów sportowych nosi nazwę „Małopolski Związek Tenisowy” /w skrócie MZT/, 

zwany dalej “Związkiem”  

 

§ 2 

Małopolski Związek Tenisowy przejmuje tradycje Krakowskiego Okręgowego Związku 

Tenisowego od czasu jego założenia, tj. od roku 1928. 

 

§ 3 

Terenem działania Związku jest obszar Województwa Małopolskiego, a siedzibą władz, Miasto 

Kraków. 

 

§ 4 

1. Związek jest związkiem klubów sportowych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

2. Związek posiada osobowość prawną.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU 

 

§ 5 

Celem Związku jest: 

1. rozwój i popularyzacja tenisa we wszystkich formach, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkolenia dzieci i młodzieży; 

2. reprezentowanie Województwa Małopolskiego w Polskim Związku Tenisowym; 

3. koordynowanie działalności członków zrzeszonych w Związku; 

4. godne reprezentowanie sportu tenisowego na terenie swojego działania; należyte 

reprezentowanie sportowych interesów klubów.  

 

§ 6 

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. realizowanie wytycznych Polskiego Związku Tenisowego, władz terenowych 

i centralnych w zakresie rozwoju Tenisa; 

2. opracowywanie i realizacja planów pracy, kalendarzy imprez oraz preliminarzy  

finansowych dla swojej działalności; 

3. organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów, imprez sportowych na 

terenie swojego działania; 

4. zrzeszanie klubów sportowych prowadzących sekcje tenisa. 

5. opracowywanie kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych, sportowych 

i systemu zawodów w Tenisie na podstawie uzgodnień i wytycznych Polskiego 

Związku Tenisowego; 

6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rozgrywek i klasyfikacji; 



7. organizowanie szkolenia i doskonalenia instruktorów, sędziów i działaczy społecznych 

8. rozstrzyganie sporów między członkami Małopolskiego Związku Tenisowego; 

9. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele 

statutowe oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł. 

 

§ 7 

Związek opiera działalność na pracy społecznej, a dla realizacji celów statutowych może 

zatrudnić pracowników. 

 

§ 8 

1. Związek działa zgodnie z ustawą - Prawem o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 roku o sporcie, Statutem PZT oraz niniejszym Statutem. 

2. W ramach swojej działalności Związek współpracuje z innymi organizacjami sportowymi, 

stowarzyszeniami i instytucjami. 

 

§ 9 

Szczegółowe zasady działania Związku określają odpowiednie regulaminy i uchwały. 

 

§ 10 

Przez przystąpienie do Związku kluby Sportowe poddają się postanowieniom niniejszego  

Statutu i wydanym na jego podstawie zarządzeniom, regulaminom oraz organom władzy  

dyscyplinarnej Związku. Równocześnie uzyskują prawa i uprawnienia wynikające 

z przynależności do Związku 

 

§ 11 

1. Związek używa pieczęci o treści: 

Małopolski Związek Tenisowy  

Adres siedziby, telefony 

NIP 675 

2. Związek może posiadać odznaki organizacyjne i honorowe. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 12 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków wspierających; 

3. członków honorowych. 

 

§ 13 

1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe posiadające osobowość prawną. 

2. Członkowie zwyczajni składają deklarację przystąpienia do Związku. Deklarację  podpisują, 

członkowie Zarządu Klubu na podstawie uchwały ich właściwego organu  statutowego  

3. Członków przyjmuje Zarząd Związku, na podstawie złożonej deklaracji.  

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. brania udziału przez swoich delegatów, w Walnych Zgromadzeniach Delegatów 

z głosem stanowiącym; 



2. biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Związku za pośrednictwem swych 

Delegatów; 

3. zgłaszania postulatów, wniosków wobec władz Związku; 

4. uzyskiwanie od organów Związku – na Walnym Zgromadzeniu Delegatów i informacji 

o działalności i zamierzeniach 

5. korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności  

Związku; 

6. wyrażania opinii o działalności Związku wynikającej z troski o dobro Stowarzyszenia i 

jego członków; 

7. wszechstronnej pomocy szkoleniowej. 

 

§ 15 

Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do: 

1. do aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego 

w tenisie; 

2. uczestniczenia w realizacji celów Związku; 

3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Związku oraz przepisów 

obowiązujących w sporcie; 

4. regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych 

przez Zarząd Związku, a wynikających z udziału w rozgrywkach, na podstawie 

ustalonego kalendarza imprez; 

5. brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w pracach 

władz i organach Związku do którego zostali wybrani; 

6. przestrzegania etyki w sporcie. 

 

§ 16 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku; 

b) rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji tenisowej w tym stowarzyszeniu; 

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

2. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku 

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

3. Zawieszenia klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym 

pozbawieniu sekcji tenisowej uprawnień statutowych. 

 

§ 17 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

3. Członkowie wspierający mają te same prawa, co członkowie zwyczajni z wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 

§ 18 

1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku; 

b) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

 

 

 



§ 19 

1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, osobom 

fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa. 

2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem prawa 

wyborczego. 

3. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku  

w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

4. Zawieszenia klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym  

pozbawieniu sekcji tenisowej uprawnień statutowych. 

 

§ 20 

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich  

przysługuje stronie prawo odwołania się Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku poprzez 

Komisje Rewizyjną w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE ZWIĄZKU 

 

§ 21 

1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów 

b) Zarząd  

c) Komisja Rewizyjna  

2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się tylko podczas Walnego 

Zgromadzenia Delegatów. 

 

§ 22 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym. 

2. Sposób prowadzenia wyborów, zgłaszania kandydatów, tryb postępowania określa 

Regulamin Walnego Zgromadzenia, zgodny z niniejszym Statutem. 

 

§ 23 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane poprzez 

Zarząd Związku dwa razy w czteroletniej kadencji. Po raz pierwszy po dwóch latach 

kadencji dla oceny działalności, a po zakończeniu kadencji jako Zgromadzenie 

Sprawozdawczo – Wyborcze. 

2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wskazywani są przez członków zwyczajnych 

Związku w liczbie określonej w §26 niniejszego statutu. 

 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku; 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Władz Związku; 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4. wybór Prezesa i Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 

5. nadawanie godności i członka honorowego; 

6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązania się; 

7. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości; 



8. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez ustępujący Zarząd, poszczególnych 

członków i Delegatów; 

9. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 25 

W Walnym Zgromadzeniu delegatów Związku biorą udział: 

1. z głosem stanowiącym (biernym i czynnym prawem wyborczym) – delegaci członków 

zwyczajnych Związku; 

2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, członkowie 

honorowi i wspierający o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście. 

 

§ 26 

Liczba mandatów na Walne Zgromadzenie Delegatów przynależnych członkom zwyczajnym 

Związku ustalana jest według poniższych zasad: 

a) 1 Delegat dla każdego członka zwyczajnego, 

b) dodatkowo 1 Delegat dla członka zwyczajnego Związku klasyfikowanego w systemie 

klasyfikacji klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego Zgromadzenia, 

c) dodatkowo 5 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku znajdującego się najwyżej 

w systemie klasyfikacji klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia, 

d) dodatkowo 3 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku zajmującego kolejną 

(drugą) pozycję w systemie klasyfikacji klubowej PZT za rok poprzedzający termin 

Walnego Zgromadzenia, 

e) dodatkowo 2 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku zajmującego kolejną 

(trzecią) pozycję w systemie klasyfikacji klubowej PZT za rok poprzedzający termin 

Walnego Zgromadzenia, 

f) dodatkowo 1 Delegat dla członka zwyczajnego Związku zajmującego kolejną (czwartą) 

pozycję w systemie klasyfikacji klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 27 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku 

Zawiadamia członków zwyczajnych Związku, co najmniej na 30 dni przed terminem 

Zgromadzenia. 

2. Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Zarząd informuje o liczbie mandatów 

przynależnych każdemu z członków z członków zwyczajnych Związku. 

3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru delegatów i przekazania ich nazwisk do 

biura Związku nie później niż 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 

4. Materiały dotyczące spraw załatwianych na Zgromadzeniu winny być przesłane Delegatom 

na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 

 

§ 28 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym  

zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych  

delegatów, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw majątkowych i Statutowych, gdzie 

wymagana jest większość 2/3 obecnych na Zgromadzeniu Delegatów. 

 



§ 29 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy, Zarządu 

Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej połowy liczby 

członków Związku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku 

w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§ 30 

W razie nie dojścia w pierwszym terminie do skutku Walnego Zgromadzenia Delegatów 

z powodu braku wymaganej liczby delegatów, wyznacza się 30 minut później, II termin  

Walnego Zgromadzenia Delegatów, które jest prawomocne bez względu na liczbę delegatów.  

 

§ 31 

1. Zarząd Związku składa się z 5 – 7 członków Zarządu, w tym Prezesa, dwóch Wieceprezesów 

i Skarbnika. 

2. Wybór na poszczególne funkcje w ramach Zarządu (oprócz Prezesa) odbywa się na 

pierwszym zebraniu Zarządu, nie później niż 7 dni po wyborach. 

3. Zarząd angażuje i zwalnia pracowników etatowych. 

 

§ 32 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 

1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; 

2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów; 

3. wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzenia Delegatów; 

4. zarządzanie funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku; 

5. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności; 

6. współdziałanie i udzielanie pomocy członkom zwyczajnym i ocena ich działalności; 

7. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających; 

8. wnioskowanie w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych; 

9. rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządów Klubów Sportowych i innych 

członków; 

10. reprezentowanie Związku w Polskim Związku Tenisowym; 

11. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Komisji problemowych działających na 

podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku; 

12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Związku; 

13. ustalenie wysokości składek członkowskich na dany rok; 

14. podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku o zawodników, instruktorów, 

trenerów i sędziów; 

15. opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Zarządu; 

16. opracowanie kalendarza rozgrywek i prowadzenie klasyfikacji klubów i zawodników; 

17. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Związku. 

 

§ 33 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

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

członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa. 



§ 34 

1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin. 

2. W okresie między posiedzeniami w sprawach nagłych decyzje podejmuje Prezes. Decyzje 

te wymagają akceptacji na najbliższym zebraniu Zarządu. 

 

§ 35 

1. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji Prezesa wyboru nowego Prezesa dokonują  

członkowie Zarządu spośród aktualnego składu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd 

ma prawo do dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy 

ustąpili w trakcie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 

członków pochodzących z wyboru. 

2. Członek Zarządu winny czynu zaniedbania swych obowiązków przez który Związek  

poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  

przepisami. 

 

§ 36 

1. Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Związku. 

2. Wyniki tej kontroli są przedstawiane Zarządowi oraz na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 

z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub nakazami. 

 

§ 37 

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Związku, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.  

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz 

posiada prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

4. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

§ 38 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny działaczy, 

zawodników, trenerów i instruktorów i sędziów. 

 

§ 39 

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych, 

działaczom, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom swojej dyscypliny sportu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

KARY 

 

§ 40 

1. Związek ma prawo nakładania kar na: 

a) członków związku; 

b) zawodników; 

c) trenerów i instruktorów; 

d) działaczy; 



e) sędziów. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny  

Związku uchwalony poprzez Zarząd. 

 

VII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 40 

Na fundusze Związku składają się: 

1. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek; 

2. dotacje; 

3. składki roczne członków Związku; 

4. wpływy z darowizn i fundacji; 

5. wpływy z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia 

6. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku 

 

§ 41 

W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji i celów 

Statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach  

określonych odpowiednimi przepisami. 

 

§ 42 

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Skarbnika. 

2. Zarząd może upełnomocnić członków etatowych Związku do składania oświadczeń woli 

w ograniczonym zakresie. Osoby upoważnione do składania w imieniu Zarządu oświadczeń 

w zakresie praw i obowiązków działają łącznie lub oddzielnie w granicach umocowania. 

 

§ 43 

Zakres i zasady działalności finansowej Związku regulują przepisy obowiązujące związki  

sportowe w kraju. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU 

 

§ 44 

Uchwałę w sprawie statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie  

Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

§ 45 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony  

zostanie majątek Związku. 

Związek nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związki w stosunku do 

członków, członków organów oraz pracowników Związku.  

2. przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów lub pracowników Związku.  

 

§ 46 

Zarząd Wykonuje swoje obowiązku przy pomocy biura, którym kieruje Prezes lub 

upoważniony członek Zarządu 



Biuro Pracuje w Oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 

 

§ 47 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych 

delegatów. 

 

§ 48 

Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji oraz cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek.  


