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

                                                                   § 1. 
                   Związek stowarzyszenie nosi nazwę: Wojewódzki Związek Tenisowy  
w Lublinie, zwany dalej WZT i zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia 
kultury fizycznej i inne podmioty prawne. 

 

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

                                                                § 1 
                Związek stowarzyszenie nosi nazwę: Wojewódzki Związek Tenisowy  
 w Lublinie, zwany dalej WZT i zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia 
kultury fizycznej i inne podmioty prawne. 

 

§ 2. 

Terenem działania WZT jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą miasto 
Lublin. 

§ 2. 

Terenem działania WZT jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą miasto 
Lublin. 

§ 3. 

WZT jest  związkiem stowarzyszeń,  zarejestrowanym i posiadającym osobowość 
prawną 

§ 3. 

WZT jest  związkiem stowarzyszeń,  zarejestrowanym i posiadającym osobowość 
prawną.  
WZT podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy 
właściwy dla siedziby  Związku 

 

§ 4. 

Związek  działa w oparciu o przepisy ustaw: 
-prawo o stowarzyszeniach 
-ustawa o kulturze fizycznej 
oraz postanowienia niniejszego statutu 
 

§ 4. 

Związek  działa w oparciu o przepisy ustaw: 
-ustawa o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010  (Dz.U. nr 127, poz.857 
-ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz. 855 z 
póź.zm.)  
-ustawą o działalności użytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia  2003 r. 
( Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz.873) 
oraz postanowienia niniejszego statutu 
Zmiany wprowadzane do  w/w ustaw stają się obligatoryjne  z dniem ich 
obowiązywania. . 
Sprawy nie  ujęte w niniejszym statucie rozstrzygane są na podstawie aktualnie 
obowiązującego statutu PZT. 

 
                                                                                                                 

 

                                                        



                                                                         § 5. 

1.    WZT jest członkiem Polskiego Związku Tenisowego. 
2.    WZT może być członkiem innych stowarzyszeń 

                                                                         § 5. 

1.    WZT jest członkiem Polskiego Związku Tenisowego. 
2.    WZT może być członkiem innych stowarzyszeń 

§ 6 

WZT może  używać  znaku  organizacyjnego , odznaki i pieczęci  zatwierdzonych 
przez  Walne  Zebrane  Delegatów Związku , zgodnie z obowiązującymi przepisami 

§ 6 

WZT może  używać  znaku  organizacyjnego , odznaki i pieczęci  zatwierdzonych 
przez  Walne  Zgromadzenie Zebranie  Delegatów Związku , zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

 

                                    Cele, zadania i środki działania związku. 

§  7. 

Celem Związku jest: 

      1.  Zapewnienie istnienia i rozwoju tenisa wyczynowego i masowego, stałe 
    podnoszenie  jego  poziomu sportowego, troska o godne reprezentowanie  
   sportu tenisowego oraz     reprezentowanie wobec władz i innych organizacji  
    i stowarzyszeń wojewódzkich, 
 2. Należyte reprezentowanie sportowych interesów klubów zrzeszonych w 
Związku, 
3. Aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich  organizacjach  tenisowych . 

 

Cele, zadania i środki działania związku. 

§  7. 

Celem Związku jest: 

  1. Zapewnienie istnienia i rozwoju tenisa wyczynowego i masowego, stałe  
     podnoszenie  jego  poziomu sportowego, troska o godne   reprezentowanie     
     sportu tenisowego oraz   reprezentowanie wobec władz i innych organizacji   
     i stowarzyszeń wojewódzkich,  
2. Należyte reprezentowanie sportowych interesów klubów zrzeszonych w Związku, 
3. Aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich  organizacjach  tenisowych .     
4, Popularyzacja tenisa oraz działalność edukacyjna i wychowawcza w tym  
    zakresie. 

 

§  8. 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

      1.    Zrzeszanie organizacji zajmujących się w Województwie rozwojem tenisa, 
2.    Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój tenisa, 
3.    Wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów i 
urządzeń tenisowych, 
4.    Organizowanie szkolenia zawodników w zakresie kadry wojewódzkiej, 
współdziałanie  ze  Szkołami i Uczniowskimi Klubami Sportowymi, 
5.    Prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w 
zakresie przestrzegania przez zawodników, szkoleniowców i działaczy dobrych 
obyczajów  sportowych oraz współżycia społecznego, 
6.    Organizowanie sportowego współzawodnictwa w zakresie mini tenisa oraz 
upowszechnianie    współzawodnictwa amatorskiego, 

§  8. 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

      1.    Zrzeszanie organizacji zajmujących się w Województwie rozwojem tenisa, 
2.   Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój tenisa, 
3.   Wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów i urządzeń 
      tenisowych, 
4.   Organizowanie szkolenia zawodników w zakresie kadry wojewódzkiej,  
      współdziałanie  ze szkołami i Uczniowskimi Klubami  Sportowymi, 
5.   Prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w  
      zakresie przestrzegania przez zawodników, szkoleniowców i działaczy  
      dobrych obyczajów sportowych oraz współżycia społecznego, 
6.   Organizowanie sportowego współzawodnictwa w zakresie mini tenisa oraz 
      upowszechnianie współzawodnictwa amatorskiego, 



7.      Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem 
uzyskanych środków na działalność statutową Związku, 
8.      Przygotowanie i ustalanie reprezentacji wojewódzkiej do udziału w 
krajowych i  międzynarodowych  imprezach tenisowych, 
9.      Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej na temat 
działalności Związku, 
10.    Realizacja innych zadań wynikających z Regulaminów  Polskiego Związku 
Tenisowego  i przepisów prawa, 
11.  Organizacja obozów, kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, w okresie ferii, wakacji   i  w czasie roku  szkolnego 
12.  Prowadzenie ewidencji  licencji   zawodniczek i zawodników z terenu 
województwa  lubelskiego wydanych przez Polski Związek  Tenisowy .   
 
Do realizacji zadań Związek może zatrudniać pracowników.  
Jeżeli przepisy prawne wymagają dla realizacji zadań uzyskania zezwoleń lub 
koncesji,  
Związek podejmie te zadania po uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

 

7.      Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem  
        uzyskanych środków na działalność statutową Związku, 
8.      Przygotowanie i ustalanie reprezentacji wojewódzkiej do udziału w  
         krajowych i międzynarodowych  imprezach tenisowych, 
9.      Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej na temat  
         działalności Związku, 
10.    Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu i  Regulaminów   
         Polskiego Związku Tenisowego i przepisów prawa, 
11.    Organizacja obozów, kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci 
         i młodzieży, w okresie ferii, wakacji   i  w czasie roku   szkolnego 
12.    Prowadzenie ewidencji  licencji  zawodniczek i zawodników z terenu  
         województwa lubelskiego wydanych przez Polski Związek Tenisowy 
13.    Organizację  ogólnodostępnych  turniejów  klasyfikacyjnych  poza  
         kalendarzem PZT promujących  tenis 
14.    Prowadzenie  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
15.    Współpracę z instytucjami samorządowymi   
16.    Przyznawanie nagród i wyróżnień   
17.    Określenie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych z powodu  
         naruszenia  statutu, jak również powołanie organów   dyscyplinarnych  
         uprawnionych do orzekania ww. spraw, ich kompetencji i trybu  
         postępowania oraz rodzajów wymierzanych kar                                                                                                                                                           

      Do realizacji zadań Związek może zatrudniać pracowników.  
Jeżeli przepisy prawne wymagają dla realizacji zadań uzyskania zezwoleń lub 
koncesji, Związek podejmie te zadania po uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

 

§ 9. 

1.    W zawodach organizowanych przez Związek mogą brać udział wyłącznie  
       zawodnicy posiadający   licencje zawodnicze Polskiego Związku Tenisowego, 
       z wyłączeniem imprez promujących tenis.   

§ 9. 

1. W zawodach organizowanych przez Związek mogą brać udział wyłącznie 
zawodnicy posiadający licencje zawodnicze Polskiego Związku 
Tenisowego, z wyłączeniem imprez promujących tenis.  

2. Związek może organizować  ogólnodostępne  turnieje klasyfikacyjne  poza 
kalendarzem PZT w oparciu o opracowany  regulamin turniejowy  
podlegający zatwierdzeniu przez  Zarząd WZT lub Walne Zgromadzenie  
Delegatów. 

 

                                                                   Rozdział II 
                             Członkowie Związku, ich prawa  i  obowiązki    
 
                                                                       § 10. 

                                                                   Rozdział II 
                             Członkowie Związku, ich prawa  i  obowiązki    
 
                                                                       § 10. 



Członkowie WZT dzielą się na: 

1     Członków zwyczajnych, 
2.    Członków wspierających, 
3.    Członków honorowych. 
 

Członkowie WZT dzielą się na: 

1     Członków zwyczajnych, 
2.    Członków wspierających, 
3.    Członków honorowych. 
 

                                                                § 11. 

1.    Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, uczestniczące we 
współzawodnictwie sportowym, tworzone w formie stowarzyszeń kultury 
fizycznej lub sportowych spółek akcyjnych, powołanych i zarejestrowanych 
zgodnie z przepisami ustawy o kulturze fizycznej, przyjęte do Związku na 
podstawie pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu Związku.  

2.   W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku, 
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, którego decyzja w tej sprawie jest ostateczna.  

3. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
• korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności  
Związku 
• zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku. 
• biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Związku za pośrednictwem   
delegatów   wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. 

4. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do: 
    • aktywnej działalności dla rozwoju tenisa, 
    • przestrzegania postanowień statutu Związku, przepisów PZT  oraz  
      wewnątrzzwiązkowych  regulaminów oraz uchwał i postanowień Władz Związku, 
    • udzielania Władzom Związku żądanych informacji w sprawach związanych   
       z działalnością  organizacyjną i sportową, 
   • terminowego uiszczenia składki członkowskiej  na rzecz Polskiego Związku    
      Tenisowego 

5. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 
    • wystąpienia zgłoszonego na piśmie skierowanym do Zarządu Związku, 
    • rozwiązania się klubu będącego członkiem zwyczajnym, 
    • wykluczenia członka na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku  
       z powodu istotnego  naruszenia postanowień niniejszego statutu.  

6. Członkowie zwyczajni Związku mogą być wykluczeni lub zawieszeni w prawach 
członkowskich  przez  Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień 

 
                                                         § 11. 

1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, uczestniczące we 
współzawodnictwie sportowym, tworzone w formie  stowarzyszeń kultury 
fizycznej lub sportowych spółek akcyjnych, powołanych i zarejestrowanych 
zgodnie z przepisami  ustawy o   sporcie przyjęte do Związku na podstawie 
pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu Związku.  

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku, 
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, którego decyzja w tej sprawie jest ostateczna PZT  

3. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
• korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności  
Związku 
• zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku. 
• biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Związku za pośrednictwem   
delegatów wybranych podczas walnych zebrań  sprawozdawczo-wyborczych. 

4. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do: 
    • aktywnej działalności dla rozwoju tenisa i uczestnictwa w Walnych Zebraniach  
      Delegatów WZT 
    • przestrzegania postanowień statutu Związku, przepisów PZT  oraz    
      wewnątrzzwiązkowych regulaminów oraz uchwał i postanowień  Władz Związku, 
    • udzielania Władzom Związku żądanych informacji w sprawach związanych z  
      działalnością organizacyjną i sportową, 
    • terminowego uiszczenia składki członkowskiej  na rzecz Polskiego Związku  
      Tenisowego 
   5. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 
    • wystąpienia zgłoszonego na piśmie skierowanym do Zarządu Związku, 
    • rozwiązania się klubu  lub likwidacji  będącego członkiem zwyczajnym, 
    • wykluczenia członka na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku  
      z powodu istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu lub  statutu PZT 
      i utrzymaniu prawomocności tej uchwały przez instytucje odwoławcze 



niniejszego statutu. 

7. Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach 
członkowskich  przysługuje członkowi zwyczajnemu Związku prawo odwołania się 
do Walnego Zgromadzenia     Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia 
uchwały.  

 

6. Członkowie zwyczajni Związku mogą być wykluczeni lub zawieszeni w prawach  
    członkowskich przez  Zarząd Związku na podstawie przyjętej uchwały w przypadku 
    naruszenia postanowień niniejszego statutu  . 
 
Utrata praw członkowskich Związku może nastąpić w przypadku zalegania z opłatą 
składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZT, bądź WZT za okres 
przekraczający 1 rok, na podstawie uchwały zarządu 

7.  Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach 
     członkowskich przysługuje członkowi zwyczajnemu Związku  prawo odwołania się 
     do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia  
     uchwały.  

8.  Członek prawomocnie zawieszony w prawach członkowskich nie może 
wykonywać uprawnień przysługujących mu na podstawie Statutu. 

§ 12. 

1.    Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne 
zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek finansowo lub w 
inny sposób sponsorujące jego działalność. Tytuł członka wspierającego nadaje 
Zarząd Związku na okres swojej kadencji, na podstawie pisemnej deklaracji - 
zgłoszenia złożonej przez zainteresowaną osobę fizyczna lub prawną. 

2.   Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do 
Władz Związku oraz do  uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym  
Zgromadzeniu Delegatów WZT za pośrednictwem swoich  przedstawicieli. 

 

§ 12. 

1.   Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne 
zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek finansowo lub w 
inny sposób sponsorujące jego działalność. Tytuł członka wspierającego nadaje 
Zarząd Związku na okres swojej kadencji, na podstawie pisemnej deklaracji - 
zgłoszenia złożonej przez zainteresowaną osobę fizyczna lub prawną. 
Wpis do ewidencji „członków wspierających” poprzedzony jest uchwałą Zarządu 
WZT. 

2.   Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do  
      Władz Związku oraz do  uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym   
      Zgromadzeniu Delegatów WZT osobiście lub za pośrednictwem swoich   
      przedstawicieli. 

§ 13. 

1. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zgromadzenie 
Delegatów osobom fizycznym  i   prawnym szczególnie zasłużonym dla 
tenisa. 

 

§ 13. 

      1.   Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zgromadzenie  
      Delegatów osobom fizycznym  i   prawnym szczególnie  zasłużonym dla tenisa. 
2.   Członkowie  honorowi mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do  
      Władz Związku oraz do  uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym 
      Zgromadzeniu Delegatów WZT osobiście lub za pośrednictwem swoich   
      przedstawicieli. 

 



                                                      Rozdział IV 

                                                      Władze WZT 

                                                            § 14. 

1. Władzami W Z T   są: 

     a. Walne Zgromadzenie Delegatów WZT, 
     b. Zarząd WZT, 
     c. Komisja Rewizyjna. 
     d. Sąd Koleżeński  

2.  Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się  
tylko na Walnym     Zgromadzeniu Delegatów, za wyjątkiem postanowień § 25 pkt 2. 

 

 

Rozdział IV 

Władze WZT 

§ 14. 

1. Władzami W Z T   są: 

     a. Walne Zgromadzenie Delegatów WZT, 
     b. Zarząd WZT, 
     c. Komisja Rewizyjna. 
     d. Sąd Koleżeński  

2.  Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się   
     tylko  na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, za wyjątkiem postanowień § 25 pkt 2. 
     dotyczącego Prezesa Zarządu oraz za wyjątkiem § 27 pkt 11 i 12 dotyczących  
     Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej. 
 

§ 15. 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  w 
głosowaniu tajnym.  
2.  Członkowie władz pełnią swe funkcje społeczne. Wyjątek może 
stanowić urzędujący członek  Zarządu.   
3.  Uchwały Zarządu WZT zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy     członków. 

§ 15. 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  
    w głosowaniu tajnym.  
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społeczne. Wyjątek może stanowić   
    urzędujący członek Zarządu.   
3. Uchwały Zarządu WZT zapadają zwykłą większością głosów w obecności co  
    najmniej połowy członków. 

§ 16. 

Zarząd i Komisja Rewizyjna ma  prawo:  
 
1. Dokooptowania nowych członków w miejsce tych którzy ubyli w czasie trwania   
kadencji,               
2. Uzupełnienia do ilości określonej  statutem      

§ 16. 

Zarząd i Komisja Rewizyjna ma  prawo:  
 
1. Dokooptowania nowych członków w miejsce tych którzy ubyli w czasie trwania   
kadencji,               
2. Uzupełnienia do ilości określonej  statutem      



3. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 
 pochodzących  z wyboru. 
 

3. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 
 pochodzących   z wyboru. 
 

                                                                               § 17.  

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów Związku jest zwoływany przez 
Zarząd Związku raz   w roku. 
4. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 
delegatów   uprawnionych do głosowania  
5. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określana według  
następującej  zasady: 
 
a)   Każdy klub będący członkiem związku posiada  1 mandat delegata 
b)   Ilość delegatów powiększa się  o dodatkowe mandaty dla klubów 
sklasyfikowanych  w punktacji bonusowej PZT za  trzy  ostatnie lata ( średnia 
punktów bonusowych) w ilości  1 głosu za każde rozpoczęte 200 punktów 
bonusowych  
c)  Jeżeli w wyniku podziału mandatów na poszczególne kluby zgodnie z pkt b,  
będzie mniej  niż 15 delegatów, przypadającą na    każdy klub ilość mandatów 
zwielokrotnia się proporcjonalnie w taki sposób, by suma mandatów była istotnie 
większa od 15 

§ 17. 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Związku jest zwoływany przez Zarząd 
    Związku raz w roku. 
4. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy  
    delegatów uprawnionych do głosowania  uwzględniając postanowienia  § 21 pkt.1. 
5. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określana według   
    następującej zasady: 

        a)  każdy klub będący członkiem związku posiada  1 mandat delegata 
  b) ilość delegatów powiększa się  o dodatkowe mandaty dla klubów  
      sklasyfikowanych w punktacji bonusowej PZT za  trzy ostatnie lata ( średnia  
      punktów bonusowych) w ilości 1 głosu za każde rozpoczęte 200 punktów  
      bonusowych  
c) jeżeli w wyniku podziału mandatów na poszczególne kluby zgodnie z pkt b, 
    będzie mniej niż 15 delegatów, przypadającą na   każdy klub ilość mandatów 
    zwielokrotnia się proporcjonalnie w taki sposób, by suma mandatów była istotnie 
    większa od 15. 

 

                                                     § 18. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 
1.  Podejmowanie uchwał o podstawowych kierunkach działalności Związku, 
zgodnych  z Regulaminami PZT  
2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu 
Związku i Komisji Rewizyjnej, 
3.  Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi  Związku  na wniosek Komisji  Rewizyjnej  Związku. 
4. Oddzielne wybory z zachowaniem następującej kolejności: 
   • prezesa Zarządu, 
   • pozostałych członków Zarządu, 
   • komisji Rewizyjnej Związku, 
 
5. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku, 
6. Uchwalanie zmian w statucie Związku, 

                                                  § 18. 
 
 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 
 1. Podejmowanie uchwał o podstawowych kierunkach działalności Związku,  
     zgodnych   z Regulaminami PZT  
  2.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu 
     Związku i Komisji Rewizyjnej, 
  3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu     
      Zarządowi  Związku  na wniosek Komisji Rewizyjnej  Związku, odwołanie  
      i  powołanie  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
  4. Oddzielne wybory z zachowaniem następującej kolejności: 
                 • prezesa Zarządu, 
                 • pozostałych członków Zarządu, 
                 • Komisji Rewizyjnej Związku, 
 
5. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku, 



7. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczania 
lub zawieszania   w prawach członka zwyczajnego  Związku, 
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku. 
 

6. Uchwalanie zmian w statucie Związku, 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczania lub  
    zawieszania w prawach członka zwyczajnego  Związku, 
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku. 
9. Zatwierdzenie  regulaminu   turniejowego turniejów  poza kalendarzem PZT 
10. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji  Rewizyjnej 
 
 

                                                                       § 19. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd 
Związku powiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia 

  § 19. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zarząd 
Związku powiadamia  pisemnie lub w formie elektronicznej delegatów co najmniej 30 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 20. 

 W  Walnym Zgromadzeniu  Delegatów biorą udział : 
1. Z głosem   stanowiącym: 
• reprezentujący członków zwyczajnych Związku delegaci wybrani podczas  
walnych  zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w ilości wynikającej   z § 17 pkt   
niniejszego statutu. 

2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi Związku,  członkowie wspierający 
będący osobami fizycznymi oraz przedstawiciele członków wspierających Związku 
będących osobami prawnymi, członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej 
Związku kończący kadencję oraz zaproszeni goście o ile nie zostali wybrani  
delegatami 

§ 20. 

 W  Walnym Zgromadzeniu  Delegatów biorą udział : 
1. Z głosem   stanowiącym: 
• reprezentujący członków zwyczajnych Związku delegaci wybrani podczas  
walnych  zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w ilości wynikającej   z § 17 pkt   
niniejszego statutu. 

2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi Związku,  członkowie wspierający  
   będący osobami fizycznymi oraz przedstawiciele członków wspierających Związku 
   będących osobami prawnymi, członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej  
   Związku kończący kadencję oraz zaproszeni goście o ile nie zostali wybrani   
   delegatami 

§ 21. 

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykła 
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów, 
z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian w statucie oraz o rozwiązaniu 
Związku, podejmowanych większością co najmniej 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy delegatów. 

2.  Wybory do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 
tajnym 

§ 21 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykła  większością  
    głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów  w pierwszym terminie 
    i bez względu na ilość   delegatów  w drugim terminie , z wyjątkiem uchwał 
    w sprawie zmian w statucie oraz o  rozwiązaniu Związku, podejmowanych  
    większością co najmniej 2/3 głosów w   obecności co najmniej połowy delegatów.  
2. Wybory do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 
    tajnym 

 

                                                             § 22. 

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  może  być zwołane  na wniosek : 

                                                           § 22. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  może  być zwołane  na wniosek : 



• co najmniej połowy członków  zwyczajnych Związku, 

• Komisji Rewizyjnej 

• Zarządu WZT na mocy  jego uchwały 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd 
Związku w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.  
Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których zostało zwołane 

• co najmniej połowy członków  zwyczajnych Związku, 

• Komisji Rewizyjnej 

• Zarządu WZT na mocy  jego uchwały 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd  
   Związku w terminie do 45 dni  1 miesiąca od daty zgłoszenia   wniosku.    
   Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których zostało zwołane 

Zarząd   Związku 

§ 23. 

1.      W skład Zarządu Związku wchodzi 5 – 9 członków Zarządu, w tym: 

·    Prezes Związku, 
·    1 – 3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik wybrani spośród członków Zarządu   
      Związku, pozostali członkowie Zarządu Związku. 
 
2.  Wybrany Prezes ma prawo przedstawienia kandydatów  na  funkcje w  
Zarządzie, określone   w ust.1. 

 

Zarząd   Związku 

§ 23. 

1.      W skład Zarządu Związku wchodzi 5 – 9 członków Zarządu, w tym: 

·    Prezes Związku, 
·    1 – 3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik wybrani spośród członków Zarządu   
      Związku,·pozostali członkowie Zarządu Związku. 
 
2.  Wybrany Prezes ma prawo przedstawienia kandydatów  na  funkcje w  Zarządzie,  
     określone  w ust.1. 

 

§ 24. 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych terminach nie rzadziej niż raz  
na 2 miesiące. 
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin określający podział 
czynności  i obowiązków   członków Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej  połowy  członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie 
równości  głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.           
4. Zarząd może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o 
odwołanie  członka   Zarządu na skutek jego długotrwałej nieobecności. 
5. Podczas nieobecności Prezesa Związku jego uprawnienia wykonuje Wiceprezes 

§ 24. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od bieżących potrzeb ustalonych 
    terminach nie rzadziej niż raz   na 2 miesiące. 
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin określający podział  
    czynności i obowiązków członków Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  
    najmniej   połowy członków, w tym Prezesa lub jednego   z Wiceprezesów. W razie 
    równości   głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.           
4. Zarząd może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o  
    odwołanie   członka Zarządu na skutek jego długotrwałej    nieobecności. 
5. Podczas nieobecności Prezesa Związku jego uprawnienia wykonuje wskazany  
    przez niego Wiceprezes,. 

§ 25. 

1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku: 
 -rezygnacji z mandatu, 
 -utraty praw obywatelskich 
 -śmierci członka 
 -odwołania  przez  Walne Zebranie Delegatów 

  § 25. 

1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku: 
 -rezygnacji z mandatu, 
 -utraty praw obywatelskich 
 -śmierci członka 
 -odwołania  przez  Walne Zebranie Delegatów 



2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji z 
powodów  
    o których mowa w ust. 1 wyboru Prezesa Związku do końca bieżącej kadencji 
dokonuje Zarząd Związku spośród członków Zarządu Związku zwykłą większością 
głosów, w obecności wszystkich pozostałych członków Zarządu Związku. 
 

Rezygnacja z mandatu członka Zarządu  wymaga  formy pisemnej i potwierdzona 
zostaje  uchwałą władz Związku. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji 
    z powodów o których mowa w ust. 1, wyboru Prezesa  Związku do końca  
    bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku spośród członków Zarządu Związku  
    zwykłą większością głosów  w  obecności wszystkich pozostałych członków  
    Zarządu Związku. Tak wybrany  prezes jest Prezesem pełniącym obowiązki do  
    końca kadencji lub do Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego 
    celem   wyłonienia nowego prezesa lub nowego zarządu. 
   W przypadku równej ilości głosów, o wyborze decyduje przewodniczący  
    posiedzenia Zarządu. 

3. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu wymaga formy pisemnej i nie oznacza  
    ustąpienia z funkcji członka  Zarządu. Przedmiotowa rezygnacja  potwierdzana jest 
    przez władze związku stosowną uchwałą. 

 

§ 26. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Związku oraz działanie w jego imieniu, 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów  
3. Realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju  i 
podnoszenia poziomu  tenisa  w kraju, 
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi   
przepisami, 
5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,  
6. Koordynowanie działalności, udzielanie pomocy Klubom i dokonywanie  oceny ich 
działalności,  
7. Uchwalanie przepisów i regulaminów Związku, 
8. Reprezentowanie Związku na forum PZT, 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie liczby członków Prezydium Zarządu Związku 
oraz  wyboru członków Prezydium Zarządu Związku, 
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 
Władz  Związku,  
11. Wnioskowanie do PZT o podjęcie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do   
zawodników,  działaczy, trenerów i instruktorów  nie  będących  przedstawicielami  
członków  WZT Lublin   oraz  w stosunku do  sędziów. 
12. Podejmowanie uchwal o nadawaniu i pozbawianiu tytułu członka wspierającego  
Związku, 
13. Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu finansowego WZT 

§ 26. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Związku oraz działanie w jego imieniu, 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów  
3. Realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju  
   i podnoszenia poziomu tenisa  w kraju, 
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami, 
5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku, sporządzanie 
    corocznych sprawozdań z działalności Zarządu 
6. Koordynowanie działalności, udzielanie pomocy Klubom i dokonywanie   oceny ich 
    działalności,  
7. Uchwalanie przepisów i regulaminów Związku, 
8. Reprezentowanie Związku na forum PZT, 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie liczby członków Prezydium Zarządu Związku 
    oraz  wyboru członków Prezydium Zarządu Związku, 
10.Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych  
    Władz   Związku,  
11. Wnioskowanie do PZT o podjęcie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do  
      zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów  nie będących  przedstawicielami   
      członków  WZT Lublin oraz  w stosunku do  sędziów. 
12. Podejmowanie uchwal o nadawaniu i pozbawianiu tytułu członka wspierającego   
     Związku, 



14. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach 
członka. 
15. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie, Kolegium Sędziów, Komisji 
Wyróżnień i Dyscypliny, oraz innych komisji i zespołów problemowych działających  
na podstawie  regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku; komisje wnioskują  
opiniują w sprawach  istotnych dla funkcjonowania Związku 
16. Podejmowanie innych działań dla realizacji statutowych celów Związku 

13. Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu finansowego WZT 
14. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach  
      członka. 
15. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie, Kolegium Sędziów, Komisji      
     Wyróżnień i Dyscypliny, oraz innych komisji i zespołów   problemowych  
     działających   na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku; 
     komisje  które wnioskują  i opiniują   w  sprawach    istotnych dla funkcjonowania  
     Związku 
16. Podejmowanie innych działań dla realizacji statutowych celów Związku 
17. Występowanie do władz PZT z wnioskami  o  ukaranie  klubów  zrzeszonych  
      w WZT i członków ich władz oraz wobec zawodników,   trenerów, sędziów, jak  
     również    działaczy sportowych  klubów  stosownie do regulaminu dyscyplinarne- 
     go PZT, 
 

§ 27. 

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków komisji. Spośród  
swoich członków komisja wybiera przewodniczącego Komisji, zastępcę 
przewodniczącego Komisji    i sekretarza Komisji. 

2. Komisja Rewizyjna Związku przeprowadza co najmniej l raz w roku 
kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym  
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod kątem 
celowości i gospodarności działań. 

3. Komisja Rewizyjna Związku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu  
Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku  
o udzielenie absolutorium   Zarządowi kończącemu swoją kadencję. 

4. Protokoły przeprowadzanych kontroli przedkłada Zarządowi Związku. 

5. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu związku  z 
wnioskami  wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia  
nieprawidłowości 
 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub upoważniony przez niego 
członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem 
doradczym.   
 
7. W uzasadnionych przypadkach ma  prawo wnioskować do Zarządu o  zwołanie 
     Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenie Delegatów. 

Komisja  Rewizyjna 
   § 27. 

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków komisji. Spośród   swoich  
   członków komisja wybiera przewodniczącego Komisji, zastępcę  przewodniczącego 
    Komisji i sekretarza Komisji. 

2. Komisja Rewizyjna Związku przeprowadza co najmniej l raz w roku  kontrolę  
    całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem  działalności  
    finansowo-gospodarczej pod kątem celowości i gospodarności  działań. 

3. Komisja Rewizyjna Związku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 
sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo   stawiania wniosku  o udzielenie 
absolutorium Zarządowi kończącemu swoją kadencję. 

4. Protokóły przeprowadzanych kontroli przedkłada Zarządowi Związku. 

5. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu związku   
   z wnioskami  wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania  wyjaśnień i usunięcia  
   nieprawidłowości 
 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub upoważniony przez niego członek 
  Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu  Związku z głosem doradczym.   
 
7. W uzasadnionych przypadkach ma  prawo wnioskować do Zarządu o  zwołanie    
    Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenie Delegatów. 

8. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o samodzielnie uchwalony regulamin, który 



     wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
 

9. Komisja Rewizyjna poprzez  uchwałę  ustala wynagrodzenie dla urzędującego  
    członka Zarządu 

10. Mandat członka Komisji  wygasa w przypadku: 
 -rezygnacji z mandatu, 
 -utraty praw obywatelskich 
 -śmierci członka 
 -odwołania  przez  Walne Zebranie Delegatów  

11.Wygasnięcie mandatu  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z powodu 
wymienionego w pkt.10 niniejszego paragrafu wymaga w pierwszej kolejności 
uzupełnienia  składu komisji do wymaganej ilości, a następnie wybór 
przewodniczącego. w obecności wszystkich członków Komisji. 
W przypadku równej ilości głosów, o wyborze decyduje przewodniczący  
    posiedzenia Komisji. 

 12.Przewodniczący wybrany wg pkt.11   jest  Przewodniczącym pełniącym  
   obowiązki do  końca kadencji lub do Walnego  Zgromadzenia Delegatów  
   zwołanego  celem   wyłonienia nowego  przewodniczącego  lub nowej Komisji  
   Rewizyjnej. 
    

 

 

§ 28 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  i sekretarza. 
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie spraw powstałych  w 
obrębie WZT   wniesionych do Sądu Koleżeńskiego przez członków, działaczy,  
trenerów i zawodników. 
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego WZT odwołanie można składać tylko do 
Walnego   Zgromadzenia Delegatów WZT 
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy  
obecności wszystkich   członków  
5. W przypadku   ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w 
czasie trwania   kadencji,  władze mogą dokooptować do składu  nie więcej   niż 
dwóch członków 

§ 28 

Naruszenie statutu  i  regulaminów WZT  lub  PZT  powoduje rozpoczęcie  
postępowania  zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym  PZT z wyłączeniem 
kompetencji należących do PZT. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego,   
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie spraw powstałych   w 
obrębie WZT wniesionych do Sądu Koleżeńskiego przez  
   członków, działaczy, trenerów i zawodników. 
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego WZT odwołanie można składać  do  WZT  tylko 
do Walnego   Zgromadzenia Delegatów  



4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy  
obecności   wszystkich członków 
5. W przypadku   ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego    w 
czasie trwania  kadencji,  władze mogą dokooptować  
   do składu  nie więcej   niż dwóch członków, 

 

                                                                 Rozdział V 

                                                                Nagrody i kary 
                                                         
                                                                     § 29 

1.Związek ma prawo  karania i nagradzania zawodników, trenerów, instruktorów  i 
działaczy   będących  przedstawicielami  członków  Związku 
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, zasady jego działania oraz rodzaje kar 
określa  regulamin   dyscyplinarny Związku uchwalony przez  Zarząd oraz Kodeks   
Postępowania  Zawodnika 

Rozdział V 

Nagrody i kary 
                          

§ 29 

1..Związek  ma prawo  karania i nagradzania zawodników, trenerów, instruktorów  i 
działaczy będących  przedstawicielami  członków   
  Związku 
Związek nie nakłada bezpośrednio kar za czyny noszące znamiona wykroczenia 
dyscyplinarnego. Wnioski o ukaranie kierowane są do  PZT po skompletowaniu 
niezbędnej dokumentacji przez Zarząd WZT. W tym celu Zarząd może powołać  
przedmiotową komisję określając jej skład i zasady pracy. 
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, zasady jego działania oraz rodzaje kar 
określa  regulamin  dyscyplinarny    
   Związku uchwalony   przez  Zarząd  oraz Kodeks  Postępowania  Zawodnika 
 

 
                                                                     § 30. 
Związek może występować o nadanie odznaczeń resortowych, PZT i innych -
działaczom, zawodnikom, trenerom ,instruktorom  i sędziom  swojej  dyscypliny 
sportu. 
 

 
§ 30. 

Związek może występować o nadanie odznaczeń resortowych, PZT i innych -
działaczom, zawodnikom, trenerom ,instruktorom  i sędziom  swojej  dyscypliny 
sportu. 
 

§ 31 
Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają 
Regulaminy Związku 

§ 31 
Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają 
Regulaminy PZT Związku 

Rozdział VI 
                  

Majątek i fundusze 

§ 32 

Majątek i fundusze Związku. 

Rozdział VI 
                  

Majątek i fundusze 

§ 32 

Majątek i fundusze Związku. 



Na fundusze Związku składają się: 

1. Wpływy z zawodów organizowanych przez Związek 
2. Wpływy z działalności gospodarczej, 
3. Środki finansowe  przekazywane przez  Polski Związek Tenisowy” 
4. Darowizny, zapisy, 
5. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku 

W celu uzgodnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji i 
celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i 
na zasadach określonych odpowiednimi przepisami państwowymi. 

Dla ważności  oświadczeń woli dotyczących  praw i zobowiązań majątkowych 
Związku wymagane jest  współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa 
lub wiceprezesa oraz  skarbnika lub księgowej/go. 

Związek  może upełnomocnić sekretarza Związku  i   skarbnika lub księgowej/go do 
składania oświadczeń  woli w ograniczonym  zakresie 
 

Na fundusze Związku składają się: 

1. Wpływy z zawodów organizowanych przez Związek 
2. Wpływy z działalności gospodarczej, 
3. Środki finansowe  przekazywane przez  Polski Związek Tenisowy” 
4. Darowizny, zapisy, 
5. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku 

W celu uzgodnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji i 
celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na 
zasadach określonych odpowiednimi przepisami państwowymi. 

Dla ważności  oświadczeń woli dotyczących  praw i zobowiązań majątkowych 
Związku wymagane jest  współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub 
wiceprezesa oraz  skarbnika lub księgowej/go innego członka Zarządu. 

Związek  może upełnomocnić sekretarza Związku  i   skarbnika lub księgowej/go do 
składania oświadczeń  woli w ograniczonym  zakresie 
 

                                                          Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się WZT 
 
                                                               § 33. 

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

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

 

                                                         Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się WZT 
 

§ 33. 

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

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki 
przeznaczony zostanie majątek Związku. 
Decyzja o rozwiązaniu WZT może nastąpić jedynie na Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów  zwołanym jedynie w tym celu. 

3. Zmiany do statutu  powinny być zgłoszone do Zarządu  WZT w formie pisemnej 
nie później niż 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
. 

 

                                                     Rozdział  VIII 

                                                          § 34. 

                                                    Rozdział  VIII 

                                                           § 34. 



                                         Postanowienia końcowe. 

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu  
Delegatów Związku     i Zarządowi Związku, 

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał regulaminów i innych aktów wewnątrz 
organizacyjnych  przysługuje Zarządowi Związku. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniające interpretację Zarządu 
Związku nie mogą  działać wstecz w stosunku do terminu interpretacji przyjętej  
przez Zarząd Związku. 

                                         Postanowienia końcowe. 

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu   
    Delegatów Związku  i Zarządowi Związku, 

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał regulaminów i innych aktów wewnątrz 
organizacyjnych przysługuje Zarządowi Związku. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniające interpretację Zarządu 
Związku nie mogą  działać wstecz w stosunku do terminu interpretacji przyjętej  przez 
Zarząd Związku. 

 

 

 

UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono wprowadzone zmiany w stosunku do obowiązującego statutu. 


