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TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 21 marca 2019 r. 

 

STATUT 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 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 

Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), ustawą 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) oraz niniejszym Statutem. 

 

§ 5 

Związek dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.  

 

§ 6 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

W ramach swojej działalności Związek współpracuje z innymi organizacjami sportowymi, 

stowarzyszeniami i instytucjami. 

 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU 

 

§ 8 

Celem Związku jest:  

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2. rozwój i popularyzacja tenisa we wszystkich formach; 

3. organizowanie współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim; 

4. organizowanie szkolenia kadry Województwa Małopolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży; 

5. koordynowanie i wspieranie działalności Członków Związku;  

6. reprezentowanie Województwa Małopolskiego w Polskim Związku Tenisowym. 

 

§ 9 

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1. realizowanie wytycznych Polskiego Związku Tenisowego oraz innych organizacji 
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i instytucji w zakresie rozwoju tenisa we wszystkich jego formach;  

2. opracowywanie i realizacja kalendarza imprez wojewódzkich;  

3. powoływanie i koordynowanie szkolenia kadry Województwa Małopolskiego; 

4. organizowanie turniejów tenisowych i imprez sportowych na terenie swojego działania;  

5. wspieranie organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych przez Członków Związku; 

6. organizowanie szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów oraz sędziów sportowych we 

współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;  

7. wyznaczanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisowego 

zgodnie z postanowieniami Statutu PZT.  

8. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych Związku. 

 

§ 10 

Związek prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1. realizowanie wytycznych Polskiego Związku Tenisowego oraz innych organizacji 

i instytucji w zakresie rozwoju tenisa we wszystkich jego formach; 

2. powoływania i koordynowania szkolenia kadry Województwa Małopolskiego; 

3. opracowywania i realizacji kalendarza imprez wojewódzkich; 

4. wspierania organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych przez Członków Związku; 

5. organizowania szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów oraz sędziów sportowych 

we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami; 

6. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych Związku. 

 
§ 11 

Związek prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1. powoływania i koordynowania szkolenia kadry Województwa Małopolskiego; 

2. organizowania szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów oraz sędziów sportowych 

we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami; 

3. organizowanie turniejów tenisowych i imprez sportowych na terenie swojego działania;  

 

§ 12 

Dochód z działalności gospodarczej oraz odpłatnej pożytku publicznego Klubu służy realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 13 

Członkami Związku mogą być kluby sportowe, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe, których 

statut, umowa, albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w tenisie. 

 

§ 14 

Nabycie członkostwa w Związku następuje po pisemnym złożeniu deklaracji przystąpienia do 

MZT, na podstawie uchwały Zarządu MZT. Odmowa nadania podmiotowi statusu członka MZT 

następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia oraz przysługuje od niej odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, które musi nastąpić 

w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 
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§ 15 

Przez przystąpienie do Związku kluby sportowe poddają się postanowieniom niniejszego Statutu 

i wydanym na jego podstawie zarządzeniom i regulaminom. Równocześnie uzyskują prawa 

i uprawnienia wynikające z przynależności do Związku  

 

§ 16 

Członkowie Związku mają prawo do:  

1. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Delegatów zgodnie z procedurą opisaną 

w niniejszym statucie i z głosem stanowiącym;  

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

Delegatów; 

3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;  

4. uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności Związku; 

5. korzystania z pomocy Związku i uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej 

działalności Związku. 

 

§ 17 

Członkowie Związku zobowiązani są do:  

1. dbania o dobre imię Związku; 

2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju tenisa we wszystkich jego formach;  

3. uczestniczenia w realizacji celów Związku;  

4. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Związku oraz zasad etyki 

w sporcie;  

5. regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich oraz innych opłat wynikających 

do przynależności do Polskiego Związku Tenisowego; 

6. brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w pracach władz 

i organach Związku do którego zostali wybrani. 

 

§ 18 

Członkostwo ustaje w przypadku:  

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku;  

2. rozwiązania się klubu, względnie sekcji tenisowej w tym klubie;  

3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Statutu.  

 

§ 19 

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się Walnego 

Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty 

doręczenia decyzji.  

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE ZWIĄZKU 

 

§ 20 

1. Władzami Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Delegatów; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

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

Zgromadzenia Delegatów.  
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§ 21 

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.  

 

§ 22 

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 Związku 

w liczbie określonej w §26 niniejszego statutu. 

  

§ 23 

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 oraz Komisji Rewizyjnej;  

5. nadawanie godności i tytułów honorowych;  

6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązania się;  

7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez ustępujący Zarząd, indywidualnie Członków 

Zarządu lub poszczególnych Delegatów;  

8. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 24 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział:  

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

Związku;  

2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali 

wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.  

 

§ 25 

Liczba mandatów na Walne Zgromadzenie Delegatów przynależnych Członkom Związku ustalana 

jest według poniższych zasad:  

1. 1 Delegat dla każdego członka Związku,  

2. dodatkowo 1 Delegat dla członka zwyczajnego Związku klasyfikowanego w Systemie 

Klasyfikacji Klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego Zgromadzenia,  

3. dodatkowo 4 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku znajdującego się najwyżej 

w Systemie Klasyfikacji Klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia,  

4. dodatkowo 3 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku zajmującego kolejną (drugą) 

pozycję w Systemie Klasyfikacji Klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia,  

5. dodatkowo 2 Delegatów dla członka zwyczajnego Związku zajmującego kolejną (trzecią) 

pozycję w Systemie Klasyfikacji Klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia,  

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

pozycję w Systemie Klasyfikacji Klubowej PZT za rok poprzedzający termin Walnego 

Zgromadzenia.  
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§ 26 

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

zawiadamia Członków 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 Związku.  

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

Związku nie później niż 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 

4. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos.  Tylko obecni delegaci mogą głosować. 

5. Dopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, któremu udzielono 

pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnikiem może wyłącznie delegat z tego samego klubu. 

6. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku dokonywania 

wyboru władz. 

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

nie później niż 7 dni przed terminem Zgromadzenia.  

 

§ 27 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą 

większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu, gdzie wymagana jest 

większość 2/3 obecnych na Zgromadzeniu Delegatów przy obecności, co najmniej połowy liczby 

uprawnionych delegatów.  

 

§ 28 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się: 

1)  z inicjatywy Zarządu Związku,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek, co najmniej połowy liczby Członków Związku.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku 

w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

 

§ 29 

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.  

 

§ 30 

1. Zarząd Związku składa się z 3-5 członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa 

i Skarbnika.  

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

pierwszym posiedzeniu Zarządu, nie później niż 30 dni po wyborach.  

 

§ 31 

Do kompetencji Zarządu Związku należy:  

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

2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów;  

3. wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzenia Delegatów;  

4. zarządzanie środkami finansowymi 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 Związku;  

7. przyjmowanie i wykluczanie Członków Związku;  

8. wnioskowanie w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych;  
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9. reprezentowanie Związku w Polskim Związku Tenisowym;  

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

Związku; 

11. opracowywanie regulaminów wewnętrznych, w tym  regulaminu pracy Zarządu;  

12. opracowanie kalendarza rozgrywek wojewódzkich; 

13. zatrudnianie pracowników lub współpracowników Związku.  

 

§ 32 

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.  

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

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

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin.  

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem ustalonym 

w umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej. Szczegółowe zasady wynagradzania 

Członków Zarządu ustala Komisja Rewizyjna w drodze uchwały. 

 

 

§ 33 

1. Dla ważności oświadczeń woli Związku, w tym zaciągania zobowiązań wymagane jest 

łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. Zarząd może upoważnić inne osoby 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. 

3. W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Związkiem a Członkiem Zarządu, 

Związek reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

 

§ 34 

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

członkowie Zarządu spośród aktualnego składu Zarządu na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu.  

2. 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.  

3. Członek Zarządu winny czynu zaniedbania swych obowiązków przez który Związek poniósł 

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

 

§ 35 

1. Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.  

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

z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub nakazami.  

 

§ 36 

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

Delegatów. Spośród swoich członków Komisja wybiera Przewodniczącego. 

2. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

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

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.  

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz 

posiada prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

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



Strona 7 z 8 

 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.  

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

§ 37 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny klubów, działaczy, 

zawodników, trenerów i instruktorów oraz sędziów.  

 

§ 38 

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

zawodnikom, trenerom, instruktorom oraz sędziom. 

  

 

ROZDZIAŁ VII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 39 

Na fundusze Związku składają się:  

1. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;  

2. wpływy, dotacje, subwencje z jednostek samorządu terytorialnego lub administracji 

rządowej; 

3. wpływy z Polskiego Związku Tenisowego ;  

4. wpływy z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia; 

5. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku . 

 

§ 40 

Działalność gospodarczą prowadzoną przez Związek stanowić może:  

1. działalność obiektów sportowych 93.11.Z,  

2. działalność klubów sportowych 93.12.Z,  

3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,  

4. pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,  

5. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 

6. działalność portali internetowych 63.12.Z 

7. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 80.42.B,  

8. działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych 92.61.Z,  

9. działalność agencji reklamowych 73.11.Z,  

10. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,  

11. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,  

12. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

73.12.C,  

13. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

73.12.D 

§ 41 

Zakres i zasady działalności finansowej Związku regulują przepisy obowiązujące związki sportowe 

w kraju.  
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ROZDZIAŁ VIII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU 

 

§ 42 

Uchwałę w sprawie statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie 

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

  

§ 43 

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

majątek Związku. Majątek nie może zostać przekazany na rzecz Członków Związku, osób 

zasiadających we władzach Związku lub pracowników Związku.  

 


