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Uchwała nr 2 z dnia 19 sierpnia 2017 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiego Związku Tenisowego w sprawie 

§1  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Związku Tenisowego postanawia uchylić 

dotychczasową treść Statutu Dolnośląskiego Związku Tenisowego oraz przyjąć nową treść Statutu w 

następującym brzmieniu: 

STATUT 

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO 

 z siedzibą we Wrocławiu 
 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§1  

Nazwa 

1. Związek nosi nazwę: Dolnośląski Związek Tenisowy i zwany jest w dalszej części 

Statutu Związkiem. 

2. Związek może używać skróconej nazwy: DZT. 

§2  

Siedziba i teren działania 
 

1. Siedzibą Związku i jego władz jest miasto Wrocław. 

2. Terenem działania Związku jest województwo dolnośląskie. 

3. Związek może działać także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

§3 

Podstawa działania, osobowość prawna, możliwość zrzeszania się 
 

1. Formą organizacyjno-prawną Związku jest związek stowarzyszeń. 

2. Związek działa na podstawie:  
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1) przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

przede wszystkim przepisów: 

a) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach, 

c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

2) Statutu Polskiego Związku Tenisowego;  

3) 3) niniejszego Statutu; 

4) uchwał władz Związku. 

3. Związek, jako zarejestrowana organizacja, posiada osobowość prawną. 

4. Związek może być członkiem organizacji o podobnym zakresie i charakterze 

działania, w tym członkiem słowa z n także innych organizacji, w tym związków i  

organizacji sportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

Identyfikacja Związku 
 

Związek może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział II 

Cele Związku i sposoby działania 

 

§ 5 

Cele Związku 

1. Celem Związku jest: 

1) organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportu 

tenisowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży; 

2) reprezentowanie interesów sportu tenisowego w regionie wobec władz i innych 

organizacji; 

3) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju klubów i sekcji będących 

członkami Związku. 

2. Związek opiera swoją działalność na: 

1) możliwościach obiektowych, organizacyjnych, finansowych oraz sprzętowych 

Związku, 

2) możliwościach obiektowych, organizacyjnych, finansowych oraz sprzętowych 

podmiotów współpracujących, 

3) pracy społecznej oraz pomocy organizacyjnej i materialnej członków, działaczy 

sympatyków i biura Związku. 

 

§ 6 

Realizacja celów. Działalność odpłata i nieodpłatna 
 

1. Związek realizuje swoje cele poprzez: 1) wdrażanie kierunków i programów rozwoju 

sportu tenisowego przygotowanych przez Polski Związek Tenisowy; 
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2) opracowywanie kierunków szkolenia zawodników i kadry trenersko-

instruktorskiej oraz sędziów; 

3) prowadzenie i organizowanie w regionie: 

a) szkolenia zawodników, 

b) szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów, 

c) szkolenia i doszkalania sędziów, 

d) współzawodnictwa sportowego; 

 

4) przyznawanie zawodnikom licencji sportowych; 

5) samodzielne organizowanie lub w ramach współpracy z innymi 

podmiotami zawodów i wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym; 

6) uczestnictwo w zawodach i wydarzeniach sportowych o zasięgu 

regionalnym,  krajowym i międzynarodowym. 

7) współpraca z krajowymymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi 

się podobną lub zbliżoną do Związ tematyką; 

8) wsparcie organizacyjne, sprzętowe, finansowe i osobowe osób aktywnie 

uprawiających sport 

 

2. Związek realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z władzami 

samorządowymi i rządowymi oraz innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami 

zainteresowanymi współpracą i wsparciem działalności statutowej Związku. 

3. Związek realizuje swoje cele w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, poprzez prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz 

zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in. poprzez organizowanie zajęć, 

wydarzeń i turniejów sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i 

umysłowej. 

 

 

Rozdział III  

 Członkowie Związku 

 

§ 7 

Członkowie 
 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających,  

3) członków honorowych. 
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§ 8 

Członkowie zwyczajni 

 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe oraz stowarzyszenia i osoby prawne 

działające w zakresie sportu tenisowego. 

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

§ 9 

Prawa członków zwyczajnych 

 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Delegatów; 

2) wyboru Delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym oraz głosem 

stanowiącym na Walne Zgromadzenie Delegatów; 

3) zgłaszania propozycji, postulatów i wniosków wobec władz Związku; 

4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku; 

5) uczestnictwa w wydarzeniach sportowych systemach rozgrywek organizowanych 

przez Związek. 

§ 10 

Członkowie wspierający 

 

1. Członkiem wspierającym mogą być podmioty inne niż wymienione w 8, w tym osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które popierają cele Związku oraz zadeklarują pomoc materialną, finansową lub 

organizacyjną dla Związku. 

2. Członkom wspierającym przysługują te same uprawnienia co członkom zwyczajnym z 

wyłączeniem praw wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. 

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego 

zgłoszenia lub z inicjatywy własnej. 

§ 11 

Członkowie honorowi 

 

1. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju 

tenisa. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów w drodze 

uchwały na wniosek Zarządu lub z inicjatywy własnej. 
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3. Członkom honorowym przysługują te same uprawnienia co członkom zwyczajnym z 

wyłączeniem praw wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. 

§ 12 

Obowiązki członków  

 
Członkowie Związku zobowiązani są: 

1) dbać o dobro i rozwój Związku; 

2) czynnie uczestniczyć w działalności Związku; 

3) płacić składki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów; 

4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku; 

5) godnie reprezentować Związek; 

6) materialnie, organizacyjnie, osobiście, finansowo i merytorycznie wspierać 

Związek. 

§ 13 

Utrata członkostwa. Zawieszenie 
 

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku: 

1) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu; 

2) rozwiązania się Związku, względnie sekcji tenisowej w tym Związku;  

3) skreślenia z listy członków Związku uchwalą Zarządu w przypadku: 

a) udowodnienia prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem; 

b) braku udziału w działalności statutowej Związku przez okres co najmniej 6 

miesięcy; 

c) udowodnionej działalności na szkodę Związku; 

d) ustania bytu prawnego Członka Związku. 

2. Uchwała Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków Związku doręczona jest w 

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie w 

formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały do Walnego 

Zgromadzenia Delegatów, który rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, Zarząd 

może także podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członkowskich na okres nie 

dłuższy niż jeden roku. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym 

pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności do udziału w systemie 

rozgrywek sportowych. 

 

Rozdział IV  

 Władze Związku 
 

§ 14 

Władze Związku. Zakaz łączenia funkcji. Wybory do władz 

Władzami Związku są: 
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1) Walne Zgromadzenie Delegatów; 

2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna;  

4) Sąd Koleżeński. 

2. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się 

wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

§ 15 

Kadencja 
Kadencja władz Związku trwa cztery lata i ma charakter łączny a wybór do Władz odbywa 

się w głosowaniu tajnym. 

§ 16 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku. 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może obradować jako: 

1) Zwyczajne, 

2) Sprawozdawczo-Wyborcze (po zakończeniu kadencji)   

3) Nadzwyczajne. 

 

 

§ 17 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku raz 

w roku. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów powinno nastąpić 

najpóźniej w miesiącu marcu. 

2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest raz na 

cztery lata przez Zarząd Związku jako Zgromadzenie po zakończeniu kadencji władz 

Związku a jego przedmiotem jest m.in. prezentacja i zatwierdzenie sprawozdań z 

działalności władz Związku kończących kadencję, udzielenie absolutorium oraz wybór 

nowych władz Związku. Zwołanie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu marcu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w miarę potrzeby 

przez 

Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3) na wniosek 1/4 ogółu Członków Zwyczajnych. 

4. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Zarząd, Walne 

Zgromadzenie Delegatów zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna. 
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5. O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku 

zawiadamia na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia. 

6. O porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia na 

co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 

7. Zawiadomienie o terminie, i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów 

powinno być dokonane na piśmie lub w inny skuteczny sposób, w tym za 

pośrednictwem korespondenvji elektronicznej skierowanej na zgłoszony do Związku 

przez Członka Związku adres poczty ektronicznej. 

 

§ 18 

Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Delegaci 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - delegaci oddelegowani przez Członków Zwyczajnych 

Związku według klucza ustalonego przez Zarząd; 

2) z głosem doradczym członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście. 

2. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów desygnują Członkowie Zwyczajni 

Związku. 

3. Każdy Członek Związku może desygnować jednego delegata. 

§ 19 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) określanie generalnych kierunków działalności Związku; 

2) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności 

Związku; 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku; 

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium 

Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego; 

6) uchwalanie Statutu Związku i zmian do Statutu Związku; 

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego 

Zgromadzenia Delegatów 

8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy 

członków;  

10) 10) nadawanie godności Członka Honorowego Związku. 

 

§ 20 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

który dookreśla m.in.: 

1) sposób wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów 
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2) sposób wyboru Komisji 

§ 21  

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał, o ile w sposób 

zgodny ze Statutem dokonano zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego 

Zgromadzenia Delegatów. 

3. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy Delegatów, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

4. Inicjatywa uchwałodawcza na Wa- n gromadzeniu Delegatów przysługuje: 

1) Zarządowi; 

2) Komisji Rewizyjnej 

3) grupie co najmniej 5 Członków Zwyczajnych. 

 

§ 22 

Zarząd. Reprezentacja 

 

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Związku. 

2. Zarząd prowadzi działalność Związku w okresach pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami Delegatów. 

3. Członkowie Zarządy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane 

w związku z pełnioną funkcją. 

4. Do składania oświadczeń woli oraz nabywania, zbywania i obciążania majątku 

nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony 

jest w imieniu Związku: 

1) Prezes Zarządu działający samodzielnie; 

2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

5. Zarząd może upoważnić pracowników etatowych Związku lub inne osoby do składania 

oświadczeń woli w imieniu Związku (pełnomocnicy i prokurenci). 

 

§ 23 

Skład i powoływanie Zarządu 
 

1. Zarząd Związku składa się z 7 do 13 Członków Zarządu. 

2. Zarząd Związku składa się co najmniej z: 

1) Prezesa Zarządu; 

2) Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjnych; 

3) Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych; 4) Sekretarza; 5) Skarbnika. 

3. Prezes Zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Delegatów w 

pierwszej kolejności, w głosowaniu tajnym. 

4. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów w drugiej kolejności, w głosowaniu tajnym. 
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5. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie 

wyboru poszczególnych Członków Zarządu do pełnienia odpowiednich funkcji w 

Zarządzie tj. dokonuje wyboru z pośród swoich Członków odpowiednio: 

1) Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjnych; 

2) Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych; 3) Sekretarza; 4) Skarbnika. 

6. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci skutkującej występowaniem 

mniejszej ilość Członków Zarządu niż 7 osób, Zarząd dokonuje niezwłocznego 

uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji. W powyższym trybie można powołać 

nie więcej niż 3 osoby w ciągu kadencji. W pozostałych przypadkach kooptacji 

dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów. Dokooptowany Członek Zarządu podlega 

zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

§ 24 

Kompetencje Zarządu 
 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Związku, a w 

szczególności: 

1) reprezentowanie Związ na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów; 

 

3) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku; 

4) współdziałanie i udzielanie pomocy klubom sportowym i ocena ich działalności; 

5) reprezentowanie związku w Polskim Związku Tenisowym; 

6) realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i 

podnoszenia poziomu tenisa w regionie; 

7) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie prac komisji i zespołów 

problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez 

Zarząd Związku; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Związku; 

9) podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do zawodników oraz decyzji 

dotyczących wnioskowania pozbawienia licencji sędziego sportowego; 

10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i zawieszania 

Członków Związku; 
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11) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Zarządu; 

12) podejmowanie uchwał o wysokości i trybie płatności składki członkowskiej i 

wpisowego; 

13) prowadzenie gospodarki finansowej Związku, w tym zarządzanie majątkiem i 

funduszami Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 14) składanie 

sprawozdań z działalności Związku; 

15) angażowania i zwalniania etatowych pracowników Związku; 

16) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Delegatów uzasadnionego wniosku o 

odwołanie Członka Zarządu. 

§ 25 

Posiedzenia Zarządu 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych terminach co najmniej raz na 2 

miesiące. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin określający podział obowiązków 

Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 5 Członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa 

Zarządu. 

4. W okresie między posiedzeniami w sprawach pilnych decyzje może podjąć Prezes 

Zarządu po konsultacji z co najmniej 3 Członkami Zarządu. Podjęcie tego typu decyzji 

podlega prezentacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

§ 26 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia 

Delegatów. 

3. Komisja Rewizyjna spośród swojego grona wybiera na pierwszym posiedzeniu 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.  

4. Wybór osób do Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci skutkującej występowaniem 
mniejszej ilość Członków Komisji Rewizyjnej niż 3 osoby, Komisja Rewizyjna 
dokonuje niezwłocznego uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji. W 
powyższym trybie można powołać nie więcej niż 2 osoby w ciągu kadencji. W 
pozostałych przypadkach W pozostałych przypadkach kooptacji dokonuje Walne 
Zgromadzenie Delegatów. Dokooptowany Członek Komisji Rewizyjnej podlega 
zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o zatwierdzony przez siebie regulamin. 

7. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych uprawniona jest 

do: 

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Związku; 

2) żądania od Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu złożenia pisemnych 

wyjaśnień; 
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3) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Związku; 

4) kierowanie wniosków i wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku 

stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich 

usunłęcła; 

5) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów oraz stawianie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi; 

6) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 

przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one 

lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Związku; 

7) występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach 

stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami 

Związku działań Zarządu. 

8. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy 

obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

§ 27 

Sąd Koleżeński 

 

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw Związku wniesionych do Sądu 

Koleżeńskiego do rozpatrzenia przez członków, działaczy, trenerów, zawodników i 

władz Związku. 

2. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego nie mają charakteru wiążącego. 

3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia 

Delegatów. 

4. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje w formie uchwał. 

5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów przy 

obecności 3 członków Sądu Koleżeńskiego. 

Rozdział V 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

 

§28 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd. 

3. Rodzaj nagród i wyróżnień określają regulaminy Związku. 
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§29 

Kary 

 

1. Związek ma prawo nakładania kar dyscyplinarnych na zrzeszonych w ramach 

Związku: 

1) członków Związku; 

2) zawodników; 

3) trenerów i instruktorów;  

4) 4) działaczy;  

5) 5) sędziów. 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) wykluczenie ze Związku. 

3. Upomnień udziela podmiotom o których mowa w ust. 1 powyżej Zarząd Związku w 

przypadku udowodnionego jednorazowego naruszenia postanowień Statutu lub innych 

postanowień Związku. 

4. Nagany udziela podmiotom o których mowa w ust. 1 powyżej Zarząd Związku w 

przypadku kolejnego przypadku udowodnionego naruszenia postanowień Statutu lub 

innych postanowień Związku. 

5. Wykluczenie ze Związku następuje w sytuacji, o której mowa w 13 ust. 1 pkt 3) 

Statutu. 

6. Nakładanie kar następuje w drodze uchwały Zarządu Związku. 

7. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w 13 ust. 

3. 

8. Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie nakładania kar określa regulamin 

dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Związku. Działalność gospodarcza 

 

§30 

Skład majątku, Pochodzenie majątku. Ograniczenia. Fundusze 
 

1. Na majątek Związku składają się: 

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Związku,  

2) 2) inne prawa majątkowe i niemajątkowe,  

3) 3) środki pieniężne. 

2. Majątek Związku powstaje: 

1) ze składek członkowskich, 

2) z dotacji budżetowych na zadania zlecone, 

3) z darowizn, zapisów i z tytułu dziedziczenia, 

4) z dochodów ze sprzedaży majątku, 

5) z wpłat sponsorów, 

6) ze środków pochodzących z arności p blicznej, 

7) z wpływów z zawodów i wydarzeń organizowanych przez Związek. 
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3. Związek nie może: 

1) udzielać pożycze lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Związku, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

4. Związek może tworzyć fundusze rezerwowe i celowe. 

§ 31 

Działalność gospodarcza 
 

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być wykorzystywany wyłącznie 

dla realizacji celów statutowych Związku. 

3. Prowadzona działalność gospodarcza Związku obejmuje: 

1) PKD 32.301 Produkcja sprzętu sportowego 

2) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

3) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

4) PKD 85.511 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych; 

5) PKD 93.111 Działalność obiektów sportowych; 

6) PKD 93.121 Działalność klubów sportowych; 

7) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku 

 

§ 32 

Zmiany statutu 

Zmiany statutu Związku wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania 

delegatów.  
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1. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania delegatów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być 

przeznaczony majątek Związku. 

3. W przypadku likwidacji majątek Związku przeznaczany jest na cele tożsame lub 

zbliżone z celami statutowymi Związku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


