
STATUT
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

w Opolu 

I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Opolski Związek Tenisowy”, w skrócie OZT, zwany dalej
“Związkiem”

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Województwa Opolskiego, a siedzibą władz,
miasto Opole, ul. Damrota 6.

§ 3
Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.

§ 4
Związek działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach, obowiązującą ustawą
o kulturze fizycznej, oraz niniejszym Statutem.

§ 5
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi,
stowarzyszeniami i instytucjami.

§ 6
Związek może być członkiem krajowych i za pośrednictwem PZT międzynarodowych
organizacji sportowych.

§ 7
Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz uzywać pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8
Związek opiera swą działalność na pracy biura Związku oraz pracy społecznej działaczy.

II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU

§ 9
Celem Związku jest:
1.Zapewnienie istnienia i rozwoju sportu tenisowego wyczynowego i masowego, ze
szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży, godne reprezentowanie sportu
tenisowego na terenie swojego działania i poza jego granicami wobec władz i innych
organizacji i stowarzyszeń..
2.Nalezyte reprezentowanie sportowych interesów klubów i sekcji tenisowych będących
członkiem Związku.

§ 10
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie klubów sportowych prowadzących sekcje tenisa.
2. Opracowywanie kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych, sportowych i systemu
zawodów.
3. Prowadzenie i organizowanie:
a. szkolenia zawodników
b. szkolenia instruktorów i sędziów
c. doszkalania instruktorów i trenerów

d. kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
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 III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12.
1. Członkami zwyczajnymi są, kluby sportowe i inne stowarzyszenia posiadające sekcje
tenisa.
2. Członków przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członkiem Związku może być tylko zarejestrowane Stowarzyszenie lub osoba prawna.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Wyboru delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym na Walne
Zgromadzenie Związku.
2. Zgłaszania postulatów, wniosków wobec władz Związku.

§ 14
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
3. Członkowie wspierający mają te same prawa, co członkowie zwyczajni z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.

§ 15
1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, na
wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju
tenisa.
2. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, za wyjątkiem 
prawa wyborczego.

§ 16
Członkowie Związku są zobowiązani do:
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w tenisie.
2. Przestrzeganie statutu, uchwał władz Związku i regulaminów.
3. Opłacania składek członkowskich.

§ 17
1.Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku
b. rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji tenisowej w tym
stowarzyszeniu
c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w
przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
2. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
3. Zawieszenia klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym
pozbawieniu sekcji tenisowej uprawnień statutowych a w szczególności prawa do udziału w
systemie rozgrywek sportowych.
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§ 18
Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich
przysługuje stronie prawo odwołania się Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku poprzez
Komisje Rewizyjną w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

IV
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 19
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się tylko na walnym Zjeździe.

§ 20
Kadencja Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 21
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane poprzez Zarząd
Związku co dwa lata w czteroletniej kadencji..

§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Władz Związku
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór Prezesa i Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej co 4 lata.
5. Nadawanie godności członka honorowego
6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązania się

§ 23
W Walnym Zgromadzeniu delegatów Związku biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez władze klubów tenisowych wg ordynacji
ustalonej przez Zarząd.
2. Z głosem doradczym – członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej,
o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

§ 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku
zawiadamia, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy, Zarządu
Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej połowy liczby
członków Związku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku w
terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
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§ 27
1. Zarząd Związku składa się z 5 – 7 członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa
i Skarbnika.
2. Wybór na poszczególne funkcje w ramach Zarządu (oprócz Prezesa) odbywa się na
pierwszym zebraniu Zarządu
3. Zarząd angażuje i zwalnia pracowników etatowych.

§ 28
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia delegatów.
3. zarządzanie funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz uchwalanie
planów działania i planów finansowych Związku.
4. współdziałanie i udzielanie pomocy członkom zwyczajnym i ocena ich działalności.
5. rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządów Klubów Sportowych i innych
członków.
6. reprezentowanie Związku w Polskim Związku Tenisowym
7. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Komisji problemowych działających na
podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku.
8. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Związku.
9. opracowanie regulaminów wewnętrznych działania Zarządu.
10. podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do zawodników, instruktorów, 
trenerów i sędziów.

§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niz raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej

połowy członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
 § 30

W okresie mi9ędzy posiedzeniami Zarządu w sprawach nie cierpiacych zwłoki decyzje może 
podjąć Prezes Związku..

§ 31
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji do 2 członków Zarządu, prawo uzupełnienia

składu przysługuje Zarządowi Związku
§ 32

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu związku z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i Żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
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V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 33
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny działaczy,
zawodników, trenerów i instruktorów i sędziów.

§ 34
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych,
działaczom, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom swojej dyscypliny sportu.

VI
KARY

§ 35
1. Związek ma prawo nakładania kar na :
a. członków związku
b. zawodników
c. trenerów i instruktorów
d. działaczy
e. sędziów
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
Związku uchwalony poprzez Zarząd.

VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36
Na fundusze Związku składają się:
1. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek
2. dotacje
3. składki roczne członków Związku
4. darowizny
5. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku

§ 37
W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji i celów
Statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach
określonych odpowiednimi przepisami.

§ 38
1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika
2. Zarząd może upełnomocnić członków etatowych Związku do składania oświadczeń woli w
ograniczonym zakresie.

VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

§ 39
Uchwałę w sprawie statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§40
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony
zostanie majątek Związku.
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