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 załącznik nr 1  
do uchwały z WZSWD ZPZTS  
w Przelewicach z dnia 14.10.2012  
 
  

STATUT 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 
§ 1 

 
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego zwany dalej „Związkiem”, używający skrótu 
„ZPZTS” jest wojewódzkim związkiem sportowym działającym na podstawie Ustawy Prawo o 
Stowarzyszeniach, Ustawy o Sporcie i niniejszym statucie.  
 

§ 2 
 
Terenem działania Związku jest obszar województwa zachodniopomorskiego a siedzibą  
 jest miasto Koszalin.  
 

§ 3 
 

Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 
uchwala akty wewnętrzne regulujące jego działalność.  
 

§ 4 
 

1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 
     prawną.  
 
2. Nazwa Związku jest prawem chroniona  
 

§ 5 
 

1.  Związek jest członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego i w swej działalności kieruje 
      się także jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi jego władz, jest jedynym 
      jego reprezentantem w województwie zachodniopomorskim.  
 
2. Związek może być członkiem wojewódzkich i krajowych organizacji sportowych o  
     podobnym profilu działalności.  
 

§ 6 
 

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.   
 
2. Związek do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym również  
   członków Zarządu.   
 
3. Związek realizuje swoje cele statutowe przy pomocy swych członków klubów sportowych.  
 
4. Związek może tworzyć albo być uczestnikiem organizacji gospodarczych wojewódzkich i 
    krajowych.  
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§ 7 
 

Związek używa odznak, emblematów oraz pieczęci zatwierdzonych przez Zarząd oraz 
wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele i środki działania 

 
§ 8 

 
Podstawowym celem działania Związku jest upowszechnianie, popularyzacja i rozwój tenisa 
stołowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
 

§ 9 
 
1. Celami działania Związku są: 
  
a. Zrzeszanie klubów sportowych i innych stowarzyszeń z osobowością prawną działających 
   w zakresie tenisa stołowego; 
 
b. organizacja zawodów i imprez sportowych, opracowanie systemu współzawodnictwa  
    sportowego w tenisie stołowym na terenie województwa;  
 
c. przygotowanie zawodników do uczestnictwa w ogólnokrajowym współzawodnictwie 
   sportowym;  
 
d. reprezentowanie interesów tenisa stołowego w organizacjach wojewódzkich i krajowych;  
 
e. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego we wszystkich jego 
    formach i ochrona praw i interesów członków Związku;  
  
f. tworzenie kalendarza wojewódzkiego imprez sportowych w korelacji z kalendarzem 
   sportowym PZTS;  
 
g. szkolenie i koordynacja działań członków Związku, klubów, zawodników, trenerów,  
    instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa stołowego;  
 
h. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu;  
 
2. Dla osiągnięcia celów o których mowa w ust 1 a) – h), Związek może podejmować 
    uchwały i decyzje wiążące członków Związku, inne organizacje działające w tenisie 
    stołowym, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa 
    stołowego.  
 
3. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust 1 a) – h), Związek może prowadzić 
    działalność odpłatną oraz podejmować działania związane z pozyskiwaniem środków 
    finansowych na prowadzenie działalności statutowej.  
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ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki 

 
§ 10 

 
1. Związek zrzesza członków:  
 
a. zwyczajnych;  
b. honorowych;  
c. wspierających.  

§ 11 

 
1.  Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia kultury  

     fizycznej i Związki Stowarzyszeń działające w zakresie tenisa stołowego w województwie 
     zachodniopomorskim 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek  

    Zarządu lub delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa 
     stołowego.  
 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, klub sportowy, związek sportowy oraz 

    inna osoba prawna, działające za pośrednictwem swego przedstawiciela, uznające i 
     wspierające materialnie statutowe cele Związku.  
 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Związku na podstawie 

    ich pisemnego zgłoszenia.  
 

 
§ 12 

 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:  
 
a. brania udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Delegatów 
    Związku za pośrednictwem swoich delegatów, wybieranych zgodnie z zasadami  
    określonymi przez Zarząd Związku;  
 
b. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Związku – poprzez swych delegatów 
    wybieranych zgodnie z zasadami określonymi;  
 
c. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;  
 
d. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;  
 
e. wyrażania opinii o działalności Związku wynikającej z troski o dobro Związku i jego  
    członków;  
 
f. uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku;  
 
g. pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku.  
 
2. Członkowie wspierający i honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków 
    zwyczajnych z wyjątkiem wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach 
    Delegatów.  
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§ 13 
 

1. Członkowie Związku zwyczajni i wspierający są zobowiązani do:  
 
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa 
    stołowego;  
b. dbania o dobre imię Związku;  
c. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie;  
d. regularne opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeń w wysokości i terminach  
    ustalonych przez Zarząd Związku; 
e. podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Związku;     
 

§ 14 
 

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:  
 
a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;  
b. rozwiązania stowarzyszenia, likwidacji lub śmierci członka;  
c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku rażącego 
    naruszenia postanowień Statutu   
d. Skreślenie z listy członków w przypadku nie opłacenia w ustalonym przez Zarząd terminie 
    płatności składki na określony sezon; 
 
2. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku 
    w przypadkach naruszenia postanowień Statutu na czas nie dłuższy niż 1 rok. 
    Zawieszonemu członkowi nie przysługują prawa określone w § 12 Statutu.  
 
3. Członek honorowy może być pozbawiony członkostwa przez Walne Zgromadzenie 
    Delegatów na wniosek Zarządu Związku lub delegatów w razie rażącego naruszenia 
    Statutu, działania na szkodę Związku albo dopuszczenia się czynu niegodnego członka 
    honorowego Związku.  
 

§ 15 
 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, odmowie przyjęcia w poczet członków lub zawieszeniu 
w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego 
Zgromadzenia Delegatów w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały.  
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Związku 
 

§ 16 
 
1. Władzami Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego są:  
 
a. Walne Zgromadzenie Delegatów;  
b. Zarząd;  
c. Komisja Rewizyjna Związku 
 

 
§ 17 

 
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.  
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§ 18 
 

1. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:  
 
a. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd 
    raz na cztery lata;  
b. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane w połowie trwania kadencji  
     władz Związku, 
 
c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane w terminie jednego miesięcy 
    od chwili zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały zgodnie ze statutem i obraduje nad 
    sprawami dla których zostało zwołane.  
 

§ 19 
 
1. Do kompetencji Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
    należy: 

 
a. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z jego działalności oraz sprawozdania finansowego 
    za okres sprawozdawczy;  
 
b. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy;  
 
c. udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;  
 
d. uchwalenie kierunków działalności i założeń programowych Związku;  
 
e. zmiana Statutu Związku  
 
f. rozwiązanie Związku;  
 
g. wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej Związku;  
 
h. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;  
 
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach wykluczenia, odmowy  
   przyjęcia w poczet członków Związku i zawieszenia członka Związku w prawach  
   członkowskich;  
 
j. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez delegatów, Komisję Rewizyjną 
    lub Członków Zarządu;  
 
k. uchwalanie Regulaminu i Porządku Obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego 
    Zgromadzenia Delegatów  
 
2. Do kompetencji Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
    należy:  
 
a. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z jego działalności oraz sprawozdania finansowego 
    za poprzedni rok;  
b. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok;  
 
c. uchwalenie kierunków działalności i założeń programowych Związku;  
 
d. zmiana Statutu Związku;  
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e. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;  
 
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach wykluczenia, odmowy 
    przyjęcia w poczet członków Związku i zawieszenia członka Związku w prawach  
    członkowskich;  
g. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Członków Zarządu lub  
    delegatów.  

 
h. uchwalanie Regulaminu i Porządku Obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego 
    Zgromadzenia Delegatów;  
 
 

§ 20 
 

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy 
     rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.  
 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub 
    na wniosek w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, lub daty zgłoszenia wniosku  
    przez:  
 
a. Komisje Rewizyjną;  
 
b. co najmniej połowę członków Związku; 
 
c. z inicjatywy Zarządu Związku podjętej uchwałą większością 2/3 głosów.   
 

§ 21 
 

1. W Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:  
 
a. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybierani zgodnie uchwałą  
    Zarządu Związku, ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku o ile nie 
     są delegatami:  
 
b. z głosem doradczym:  
   członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, członkowie 
    lub przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście. 

 c. Ilość Delegatów przypadająca poszczególnym członkom jest określona uchwałą  

     Zarządu Związku. 
 
2. Każdemu z delegatów uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
     przysługuje jeden głos.  
 
3. W Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów lub Nadzwyczajnym 
    Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:  
 
a. z głosem stanowiącym - delegaci, którzy byli uprawnieni do udziału w ostatnim 
    Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, o ile członkowie  
    zwyczajni nie wybiorą innych delegatów.  
 
b. z głosem doradczym:  
   członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, członkowie lub 
   przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście;  
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4. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, po 
    uprzednim wyrażeniu zgody przez członków Związku, na 14 dni przed terminem Walnego 
     Zgromadzenia Delegatów.   
 
5. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim 
    delegatów z zastrzeżeniem uchwały o likwidacji Związku i zmian statutowych,  podejmuje 
    uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów 
 
6. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywają się na podstawie Regulaminu i  
    Porządku Obrad zgodnego ze Statutem i zatwierdzonego przez delegatów na danym 
    Zgromadzeniu.  
 
 

§ 22 
 

1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która 
    trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się przez Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
    Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji 
    Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
 
2. Mandaty Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia 
    Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, zatwierdzającego 
    sprawozdanie finansowe za ostatni rok kalendarzowy danej kadencji.  
 
3. Mandat Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem 
   danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
   Zarządu/Komisji Rewizyjnej.  

 
4. Mandat Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek 
    śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu/Komisji Rewizyjnej.  
 
5. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania 
    sprawozdania Zarządu z jego działalności i sprawozdania finansowego, obejmującego 
    okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym 
    Zgromadzeniu Delegatów zatwierdzającym powołane sprawozdania. 
  

 
Zarząd Związku 

 
§ 23 

 
1. Zarząd Związku składa się z 6-8 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.  
 
2. Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu przez 
    Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów spośród kandydatów 
     zgłoszonych przez delegatów.  
 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością 
     głosów uprawnionych delegatów uczestniczących w zebraniu /50%+1/.  
 
4. Jeżeli w trybie określonym w ust. 3 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości  
    głosów przeprowadzone będzie następne głosowanie, w którym udział biorą dwaj 
    kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Prezesem 
    Zarządu zostanie kandydat, który otrzyma większą ilość głosów.  
 



 8 

6. Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są przez wybranego Prezesa Zarządu i 
    delegatów.  
 
7. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród delegatów lub spoza ich grona.  
8. W skład Prezydium Zarządu powoływanego przez Zarząd wchodzi: Prezes,  Wiceprezes, 
    Skarbnik i jeden spośród pozostałych członków Zarządu  
 
9. Do zadań Prezydium Zarządu należy:  
 
a. kierowanie bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu,  
b. wykonywanie uchwał Zarządu,  
 
10. Prezes i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie;  
11. Członek Zarządu Związku nie może:  
 
a. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją 
    przez Związek jego zadań statutowych;  
 
b. być osobą, która była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
    skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.  
 

 
§ 24 

 
1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:  
 
a. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;  
 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i zaleceń Komisji Rewizyjnej;  
 
c. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych  
   na działalność statutową Związku;  
 
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;  
 
e. uchwalanie planów działania i budżetu Związku;  
 
f. rozpatrywanie odwołań od postanowień komisji Związku;  
 
g. reprezentowanie Związku w Polskim Związku Tenisa Stołowego;  
 
h. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających na  
    podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku;  
 
i. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia i wykluczenia członków Związku;  
 
j. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 
   Związku;  
 
k. opracowywanie planów i wytycznych dotyczących szkolenia sportowego;  
 
l. organizowanie wojewódzkich rozgrywek sportowych i zarządzanie nimi;  
 
m. zarządzanie systemem szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i 
      działaczy sportowych;  
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n.. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Związku;  
 
o.. ustalanie wysokości składek członkowskich;  
 
p. we współpracy z członkami przyznawanie odznak, medali i wyróżnień związkowych oraz 
    wnioskowanie do stosownych władz o przyznanie odznaczeń, medali i wyróżnień,  
 
u. opracowywanie i uchwalanie regulaminów: rozgrywek, kalendarza rozgrywek;  
 
v. współpraca z PZTS w sprawach związanych z wydawaniem i pozbawianiem licencji dla:  
    klubów sportowych, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów sportowych;  

 
§ 25 

 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.  
 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
    członków.  
 
3. Działalność Zarządu Związku podlega kontroli:  
 
a. Komisji Rewizyjnej;  
b. organów nadzoru, działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów  
    prawa;  

 
4. Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi Związku i Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 
     wraz z odpowiednim wnioskami i zaleceniami.  
 

§ 26 
 

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu w jego imieniu może działać Prezydium, 
    którego posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.  
 
2. Prezydium działa w oparciu o Regulamin Prezydium PZTS zatwierdzony przez Zarząd.  
 
3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku na najbliższym jego 
    posiedzeniu.  
 

§ 27 
 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Związku lub jego Prezydium w sprawach 
     nagłych, nie cierpiących zwłoki, decyzje podejmuje Prezes Zarządu.  
 
2. Decyzje Prezesa Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku na jego 
    najbliższym posiedzeniu.  
 

§ 28 
 

1. W przypadku ustąpienia Prezesa w okresie kadencji Zarządu z funkcji lub niemożności 
    sprawowania funkcji z innego powodu, nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z 
    spośród Członków Zarządu.  
 
2. Wybory nowego Prezesa odbywają się na posiedzeniu Zarządu Związku przy obecności  
    co najmniej 75 % członków.  
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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.  
 

§ 29 
 

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, zostali odwołani lub z 
    innego powodu nie mogą sprawować funkcji, Zarząd ma prawo dokonać uzupełnień w 
    drodze dokooptowania. Liczba dokooptowanych członków Zarządu, w trakcie trwania 
    danej kadencji, nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.  
 
3. W przypadku przekroczenia przez rezygnujących z działalności, odwołania lub 
     niemożności sprawowania funkcji przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu 
     zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowych 
     Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.  
 

§ 30 
 

1. Przy Zarządzie Związku jako ciała doradcze mogą działać:  
 
a. Rada Trenerów;  
b. Kolegium Sędziów;  
c. Kolegium Ligi.  
 
2. Kadencja ciał doradczych, określonych w ust. 1 równa jest kadencji Zarządu.  
 

§ 31 
 

Sposób powoływania i działalność Rady Trenerów, Kolegium Sędziów i Kolegium Ligi 
określają regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku.  
 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 32 

 
1. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzi 3 członków wybieranych przez 
    Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów na okres kadencji Zarządu 
    Związku. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona 
    Przewodniczącego i Sekretarza.  
 
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności 
    Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem 
    celowości, rzetelności i gospodarności działań.  
 
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz 
    posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.  
 
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi.  



 11 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
    kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.  
 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 
    brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym 
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wnioskować o rozszerzone uczestnictwo w 
    posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym innych członków 
    Komisji Rewizyjnej.  
 
7. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.  
 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Nagrody i kary 

 
§ 33 

 
1 Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla tenisa stołowego członków 

   Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy. 

 

 2. Związek ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

 3.Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny 

       uchwalony przez Zarząd Związku. 

        

        4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności 

 

 
ROZDZIAŁ VI 

 
Majątek, Fundusze i Reprezentacja Związku  

 
§ 34 

 
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
 
2. Na fundusze Związku składają się:  
 
a. wpływy z działalności statutowej, dotacje na określone zadania, darowizny i inne wpływy 
    uzyskane z działalności promocyjnej i gospodarczej Związku;  
 
b. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;  
 
c. składki roczne członków Związku;  
d. odsetki bankowe;  
 

§ 35 
 

1. Dla ważności oświadczeń woli Związku wymagane jest współdziałanie dwóch z czterech 
    osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, przewodniczącego komisji rewizyjnej, w tym 
    obligatoryjnie prezesa, lub wiceprezesa.  
 
2. W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Związkiem a Członkiem Zarządu, 
    Związek reprezentowany jest przez Komisję Rewizyjną.  
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§ 36 
 

Zakres i zasady finansowania działalności Związku regulują ogólnie obowiązujące przepisy.  
 

 
ROZDZIAŁ VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku 
 

§ 37 
 

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

 
§ 38 

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

 
 

§ 39 
 
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walny Zebranie Delegatów  
 

 

 

Nowy Statut ZPZTS 

 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów  

Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego 

 

Przelewice 14 październik 2012 rok. 

 

 

Za zgodność z oryginałem  

Przewodniczący zebrania – prezes ZPZTS 

 

Marek Kibała 

 

 

 

 


