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Statut 
 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 

Leszno, dnia 31.08.2015r. 

 

 

Rozdział I 

 

 

Nazwa, teren działania władz, charakter prawny. 

 

§1 

 

 Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zwany dalej Okręgowym Związkiem 

/w skrócie OZTS/ jest związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie 

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

 

 

§2 

 

 Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar powiatu: leszczyńskiego, 

gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego,  wolsztyńskiego, miasta Leszna, a 

siedzibą jest miejscowość Kąkolewo (powiat leszczyński). 

 

 

§3 

 

 

 Okręgowy Związek Tenisa Stołowego jest zarejestrowanym związkiem 

stowarzyszeń kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. 
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§4 

 

l. Okręgowy Związek samodzielnie, na podstawie wytycznych i uchwał 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego i Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, 

oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 

 

2.Okręgowy Związek jest reprezentantem dyscypliny sportu jaką jest tenis 

stołowy na terenie jego działania. 

 

 

§5 

 

1. Okręgowy Związek działa zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach,  

 ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., uchwałami Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego, Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego oraz 

niniejszym Statutem. 

2. W zakresie działania Okręgowy Związek podlega nadzorowi Starosty 

Powiatu Leszczyńskiego.  

3. Okręgowy Związek działa w zakresie dyscypliny sportu jaką jest tenis 

stołowy. 

 

§6 

 

Okręgowy Związek może posiadać sztandar, flagę, odznakę organizacyjną  

używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub  

może używać odznaki, flagi i sztandaru Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 

jego zgodą. 
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§7 

 

1. W ramach swojej działalności Okręgowy Związek współpracuje z innymi  

organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej           

w tym sportu tenisa stołowego na terenie swojego działania.  

2. Okręgowy Związek  

 

 

§8 

 

1. Okręgowy Związek może być członkiem innych jedynie krajowych  

organizacji sportowych o takim samym lub podobnym profilu działania. 

2. Zgodę na członkostwo Okręgowego Związku w innych krajowych  

organizacjach sportowych o takim samym lub podobnym profilu działania 

podejmuje Zarząd Okręgowego Związku.  

 

§9 

 

1. Okręgowy Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków  

 zrzeszonych w nim organizacji i działaczy.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Okręgowy Związek może zatrudnić 

pracowników.  

 

ROZDZIAŁ II 

 

Cele i środki działania 

 

§10 

 

Celem Okręgowego Związku jest:  

1. organizacja współzawodnictwa, popularyzacja i wszechstronny rozwój tenisa  

 stołowego na terenie swojego działania.  

2. reprezentowanie interesów sportu tenisa stołowego w organizacjach 

krajowych na terenie swojego działania.  

3. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego w formie  

 sportu amatorskiego i profesjonalnego na swoim obszarze.  
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§11 

Okręgowy Związek na terenie swojego działania realizuje swoje cele przez:  

 

1. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju tenisa stołowego,  

 organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, trenerów,  

 instruktorów i sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i  

 organizacjami w zakresie ustalonym przez przepisy,  

2. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad  

 członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Okręgowego  

 Związku, oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i  

 regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.  

3. Współpracę z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, Wielkopolskim  

 Związkiem Tenisa Stołowego i innymi związkami tenisa stołowego oraz  

 klubami.  

4. Organizację i realizację współzawodnictwa sportowego.  

5. Podejmowanie różnych przedsięwzięć zgodnych z prawem zmierzającym do  

 realizacji celów statutowych.   

6. Realizację uchwał i wytycznych Polskiego Związku Tenisa Stołowego i  

 Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego.  

 

 

§12 

 

 

Dla uzyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji celów  

statutowych Okręgowego Związku może prowadzić działalność gospodarczą  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wstępować do spółek prawa  

handlowego.  
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ROZDZIAŁ III 

 

Członkowie Okręgowego Związku, ich prawa i obowiązki. 

 

§13 

 

Członkowie Okręgowego Związku dzielą się na: 

 

 1. zwyczajnych,  

 2. wspierających,  

 3. honorowych.  

 

§ 14 

 

1. Członkami zwyczajnymi Okręgowego Związku są kluby sportowe,  

 i inne stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną oraz  

 sportowe spółki cywilne w zakresie sportu tenisa stołowego.  

2. Członkami wspierającymi Okręgowy Związek mogą być osoby fizyczne lub  

 prawne zainteresowane realizacją celów statutowych związku, wspierające  

 związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby  

 prawne działające w Okręgowym Związku poprzez upełnomocnionych  

 przedstawicieli.   

3. Członkami honorowymi Okręgowego Związku mogą być osoby fizyczne  

 szczególnie zasłużone dla rozwoju tenisa stołowego.   

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na  

 podstawie pisemnego zgłoszenia. Godność członka honorowego i Prezesa  

 Honorowego nadaje Okręgowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu  

 Okręgowego Związku lub delegatów.  

 

§l5 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

 a)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz OZTS poprzez  

  swoich delegatów,  

 b)  zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Okręgowego Związku,  

 c)  korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej  

  działalności OZTS.  
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2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z  

wyjątkiem czynnego prawa wyborczego..  

 

3. Członkowie wspierający mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem  

czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 

§16 

 

Członkowie Okręgowego Związku są zobowiązani do:  

 

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego  

tenisa stołowego.  

 

2. Udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego zadań statutowych,  

 

3. Przestrzeganie statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w  

sporcie, a w tenisie stołowym w szczególności,  

 

4. Opłacanie składek członkowskich.  

 

§17 

 

1. Członkostwo zwyczajne Okręgowego Związku ustaje wskutek:  

 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Okręgowego Związku,  

b) rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji tenisa stołowego w  

tym stowarzyszeniu,  

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Okręgowego  

Związku, przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,  

 

2. Członkostwo wspierające Okręgowego Związku ustaje wskutek:  

 

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Okręgowego Związku,  

b) cofnięcia przedstawicieli pełnomocnictwa do reprezentowania osoby  

 prawnej i nie wyznaczenie innego przedstawiciela.  

 

3. Członek zwyczajny lub wspierający może być zawieszony przez Zarząd  

 Okręgowego Związku w prawach członkowskich w przypadku naruszenia  

 postanowień niniejszego statutu.  
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4. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na  

 okresowym pozbawieniu prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych  

 

 

§l8 

 

Od uchwały Zarządu Okręgowego Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w  

prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do  

Okręgowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

 

Organy Władzy Okręgowego Związku 

 

§19 

 

Organami Władzy Okręgowego Związku są:  

 

1. Okręgowy Zjazd Delegatów,  

2. Zarząd Okręgowy,  

3.  Komisja Rewizyjna.  

 

§20 

 

1. Kadencja władz Okręgowego Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa  

 się w głosowaniu tajnym.  

2. Delegaci zachowują swoje mandaty przez okres kadencji.  

3. Członkiem władz Okręgowego Związku może zostać osoba zgłoszona a  

 następnie wybrana przez delegatów.  
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Okręgowy Zjazd Delegatów 

 

§21 

 

1. Najważniejszym organem władzy Okręgowego Związku jest Okręgowy Zjazd  

 Delegatów, który może być :  

 

a) zwyczajny,  

 

b) nadzwyczajny  

 

2. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd Okręgowy  

 raz w roku, termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do  

 wiadomości delegatów nie później niż 21 dni przed terminem Zjazdu.  

 

3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd  

 Okręgu z własnej inicjatywy, na wniosek PZTS, WZTS, Okręgowej Komisji  

 Rewizyjnej, lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych  

 Okręgowego Związku.  

 

4. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd  

 Okręgowy w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje  

 nad sprawami, dla których został zwołany.  

 

§22 

 

1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów udział biorą:  

 

a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych Okręgowego  

 Związku wybrani wg klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Okręgowy 

na podstawie wytycznych Polskiego Związku Tenisa Stołowego i 

Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego,   

 

b) z głosem doradczym - członkowie Zarządu Okręgowego i Okręgowej  

 Komisji Rewizyjnej o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie 

honorowi i wspierający, przedstawiciele Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego, Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego oraz zaproszeni 

goście.  
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2. Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim co  

 najmniej połowa liczby delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez  

 względu na liczbę uczestniczących delegatów.  

 

§23 

 

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy :  

 

l.  Uchwalenie generalnych kierunków działalności Okręgowego Związku.  

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących  

 władz Okręgowego: Związku.  

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgowemu na wniosek Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej.  

4. Wybór Prezesa Zarządu, pozostałych jego członków oraz Komisji Rewizyjnej 

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów delegatów.   

5. Nadawanie godności Członka Honorowego.  

6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie uchwalenia nowego statutu związku 

oraz w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązaniu się Okręgowego Związku.  

7. Rozpatrywanie odwołań do uchwały Zarządu Okręgowego w sprawie  

 wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku Okręgowego.  

8. Wyrażanie zgody na przynależność Okręgowego Związku do innych 

krajowych organizacji oraz określanie formy działania w przedmiotowych 

organizacjach w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów. 

9 Uchwalenie wniosków i dezyderiów na Krajowy Zjazd Delegatów  

 Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Wielkopolskiego Związku Tenisa  

 Stołowego.  

 

Zarząd Okręgowego Związku 

 

§24 

 

1. Zarząd Okręgowy składa się z 8 członków, w tym prezesa, wiceprezesa,  

 sekretarza i skarbnika.  

2. Posiedzenia Zarządu Związku są organizowanie co najmniej 1 raz na kwartał, 

w którym może uczestniczyć,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub 

wyznaczony członek Komisji z głosem doradczym. 
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3. W przypadkach pilnych zebrania Zarządu Związku mogą być  zwoływane w 

każdym terminie. 

4. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Okręgowego Związku. 

5. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

6. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu Związku Okręgowego. W 

razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Związku. 

 

7. Na posiedzeniu Zarządu Związku Prezes składa informacje o podejmowanych 

działaniach, realizacji uchwał oraz wykonania zadań określonych w planie 

działalności za dany okres. 

 

 

§25 

 

Do kompetencji Zarządu Okręgowego w szczególności należy :  

l. Reprezentowanie Okręgowego Związku na zewnątrz i działanie w jego  

 imieniu przy czym: 

a.  do ważności oświadczeń woli w sprawach  niemajątkowych wymagany jest 

podpis Prezesa Okręgowego Związku działającego  wspólnie z innym 

członkiem zarządu, lub dwóch członków zarządu, 

b. do składania oświadczeń woli w sprawach  majątkowych w imieniu Związku 

upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym Członkiem 

Zarządu lub Skarbnikiem, lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie ze 

Skarbnikiem. 

2. Realizowanie wytycznych i poleceń władz sportowych zakresie rozwoju  

 i podnoszenia poziomu tenisa stołowego oraz wykonywanie uchwał  

 Krajowego i Okręgowego Zjazdu Delegatów.  

3. Występowanie do władz sportowych w sprawach:  

 a) dotacji i zadań zleconych dla Okręgowego Związku,  

 b) szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich w  

  ramach udzielonych uprawnień,  

 c) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń  

  zgodnie z potrzebami sportu tenisa stołowego,  
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 d) wnioskowanie rozdziału środków na tenis stołowy.  

4. Dysponowanie funduszami Okręgowego Związku zgodnie z odpowiednimi  

 przepisami.  

5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Okręgowego Związku  

6. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie oraz ocena działalności członków   

zwyczajnych i wspierających.  

7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji członków, a w szczególności klubów 

tenisa stołowego. 

8. Reprezentowanie Okręgowego Związku w krajach, instancjach sportowych.  

9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych  

 działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd 

Okręgowy  

10. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością członków Okręgowego  

 Związku.  

11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych  

 władz Okręgowego Związku.  

12. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz  

 środków niezbędnych dla rozwoju tenisa stołowego.  

13. Wnioskowanie o nadanie klubom licencji uprawniających do udziału we  

 współzawodnictwie sportowym.  

 

§26 

 

1. Zarząd Okręgowego Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie  

regulaminu i składa się każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności na  

zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów.  

 

 

§27 

 

W okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgowego jego uprawnienia 

przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z innym członkiem zarządu 

którzy są zobowiązani do poinformowania Zarządu o podjętych decyzjach na 

najbliższym posiedzeniu.  

§28 

 

l. Posiedzenia Zarządu Okręgowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej  
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jednak niż cztery razy w roku. W posiedzeniach Zarządu Okręgowego mogą 

uczestniczyć prezesi klubów i przedstawiciele Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego, Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego.  

 

2. Posiedzenia Zarządu Okręgowego są protokołowane.  

 

§29 

 

Uchwały Zarządu Okręgowego zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu osobowego, a przy równej liczbie            

głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.  

 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

 

§30 

 

l. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez 

Okręgowy Zjazd Delegatów, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

i sekretarza.  

 

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Okręgowego  

Związku, odpowiedzialnym tylko przed Okręgowym Zjazdem Delegatów i  

działa na podstawie praw i obowiązków zawartych w statucie Okręgowego  

Związku oraz na podstawie regulaminu obejmującego tryb i formy pracy  

Komisji.  

  

3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje jej stanowisko wobec  

innych organów statutowych Okręgowego Związku. W razie nieobecności  

przewodniczącego jego funkcje obejmuje wiceprzewodniczący, sekretarz  

prowadzi dokumentację działalności Komisji.  

 

4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek ma prawo 

uczestnictwa w posiedzeniu Okręgowego Związku z głosem doradczym.  

 

5. Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:  

 

a) przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu  
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działalności Okręgowego Związku, których celem jest czuwanie nad  

prawidłowym wykonywaniem przez Zarząd Okręgu zadań statutowych i nad  

przestrzeganiem obowiązujących przepisów,   

 

b) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,  

c) występowanie do Zarządu Okręgowego z ocenami, wnioskami i  

zaleceniami wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień i usunięcia  

nieprawidłowości,  

 

d) kontrola realizacji uchwał Krajowych i Okręgowych Zjazdów  

Delegatów i uchwał Zarządu Okręgowego i Polskiego Związku Tenisa  

Stołowego i Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego oraz zaleceń  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

 

e) przekładanie sprawozdań z działalności Okręgowemu Zjazdowi  

 Delegatów oraz wyłączność w stawianiu wniosków o udzielenie absolutorium  

 Zarządowi Okręgowemu. 

 

6. Komisja ma obowiązek sporządzania z przeprowadzonych kontroli 

protokołów z wnioskami i zaleceniami, a z całokształtu swej działalności i 

działalności Zarządu Okręgowego okresowych sprawozdań.  

 

7. Okręgowa Komisja Rewizyjna ma prawo uchwalania własnego regulaminu  

 prac.   

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§31 

 

Zarząd Okręgowego Związku ma prawo na nagradzanie i wyróżnianie  

zasłużonych dla tenisa stołowego zawodników i działaczy oraz nadawania im  

własnych odznaczeń związkowych.  
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§32 

 

Zarząd Okręgowego Związku może występować o nadanie odznaczeń 

państwowych i resortowych oraz wyróżnień dla zawodników i działaczy 

zasłużonych dla tenisa stołowego. 

 

§33 

 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady na jej podstawie przepisy  

wykonawcze oraz regulaminy Polskiego, Wielkopolskiego i Okręgowego  

Związku.   

 

Postępowanie dyscyplinarne 

 

§ 34 

 

W Okręgowym Związku jako organy dyscyplinarne działają:  

 

 l .Komisja Gier i Dyscyplin, która prowadzi i nadzoruje rozgrywki sportowe 

w tenisie stołowym na terenie działania Okręgu, weryfikuje wyniki                     

w pierwszej instancji, nakłada kary wynikające z nieprzestrzegania 

regulaminów w czasie i w związku z rozgrywkami.  

 

 2. Komisja Dyscyplinarna, która w pierwszej instancji orzeka o karach  

 dyscyplinarnych o naruszenie lub nie wykonanie postanowień Statutu i  

 regulaminów Okręgowego Związku.  

 3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego, orzekanie kar i  

 egzekwowanie ich wykonania oraz rodzaje kar określają regulaminy  

 dyscyplinarne uchwalone przez Polski Związek Tenisa Stołowego  

 i Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego.  

 

 4. W drugiej instancji sprawy dyscyplinarne rozpatruje Zarząd  

 Okręgowego Związku, którego orzeczenia są ostateczne.  
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ROZDZIAŁ VII 

 

Majątek i fundusze Okręgowego Związku 

 

§35 

 

1. Majątek Okręgowego Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i  

 fundusze.  

 

2. Na fundusze Okręgowego Związku składają się :  

 a) wpływy z zawodów organizowanych przez Okręgowy Związek,  

 b) środki na realizację zadań zleconych przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego i Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego,   

 c) wpisowe, składki roczne członków Okręgowego Związku,  

 d) darowizny,   

 e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Okręgowego Związku.  

 

  

§36 

 

Okręgowy Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowości  

zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Okręgowego Związku 

 

 

§37 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Okręgowego Związku  

podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co  

najmniej połowy liczby delegatów.  

 

§38 

 

Uchwała o rozwiązaniu Okręgowego Związku określi likwidatorów, sposób  

likwidacji i na jaki przeznaczony zostanie majątek Okręgowego Związku.  
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§39 

 

Statut niniejszy uchwalony został w dniu 02.06.2000 r., ze zmiana z dnia 

31.08.2015 r.  

 

 

Zarząd Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Leszno 
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