
 

 

 
UCHWAŁA Nr 05 

SPRAWOZDAWCZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 30 czerwca 2018 roku 

 
 

UCHWAŁA Nr 5 

 

§ 1 

Uchyla się w całości Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego, przyjęty uchwałą nr 2 
z dnia 24 listopada 2012 r., Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

§ 2 

Uchwala się Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w treści stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

(tekst jednolity) 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

§ 1 

Polski Związek Tenisa Stołowego zwany dalej „Związkiem”, używający skrótu „PZTS”, jest polskim 
związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(tj. z dnia 7 lipca 2017 roku, Dz.U. z 2017 roku, poz. 1463, powoływana dalej jako „Ustawa o 
sporcie”). 

§ 2 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Dla realizowania swoich celów statutowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, 
Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

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

§ 4 

1. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu („Statut”), Ustawy o sporcie, Ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 20 stycznia 2017 roku, Dz.U. z 
2017 roku poz. 210), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 450). 

2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej. 

3. Związek posiada osobowość prawną. 

4. Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 



b) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 
wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

c) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; 

d) reklama; 

e) badanie rynku i opinii publicznej; 

f) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

g) działalność związana ze sportem. 

6. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 5 

1. Związek jest w kraju i zagranicą jedynym reprezentantem polskiego tenisa stołowego. 

2. Uprawnienia innych podmiotów w powyższym zakresie wynikać mogą wyłącznie z wyraźnego 
i pisemnego upoważnienia udzielonego przez Związek. 

3. Związek jest członkiem ITTF (International Table Tennis Federation – Międzynarodowej 
Federacja Tenisa Stołowego) oraz ETTU (European Table Tennis Union – Europejskiej Unia 
Tenisa Stołowego), w związku z czym Związek, podmioty zarządzające ligami zawodowymi, 
kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze i wolontariusze tenisa 
stołowego zobowiązani są do przestrzegania statutów, przepisów i decyzji ITTF i ETTU. 

§ 6 

1. Związek w ramach swojej statutowej działalności w celu rozwoju tenisa stołowego 
współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

2. W szczególności Związek dąży do pełnej integracji wszystkich środowisk związanych z 
tenisem stołowym oraz współpracuje w zakresie wskazanym w ust. 1. z organizacjami, 
związkami stowarzyszeń i klubami, zainteresowanymi rozwojem tenisa stołowego wśród 
osób niepełnosprawnych. 

3. Związek realizuje swoje cele statutowe współdziałając z wojewódzkimi związkami tenisa 
stołowego i klubami sportowymi. 

4. Związek może tworzyć albo być uczestnikiem organizacji gospodarczych krajowych i 
zagranicznych. 

§ 7 

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o 
podobnym profilu działalności. 

§ 8 

1. Związek posiada sztandar, znak (logo) i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Symbole Związku, o których mowa w ust. 1, powinny być używane przez członków Związku, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa stołowego z 
należnym szacunkiem oraz nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu komercyjnym 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Związku. 

3. Symbole Związku, o których mowa w ust. 1 mogą ponadto podlegać dodatkowej ochronie 
przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 



4. Zarząd Związku, w formie odrębnej uchwały, określa treść i kształt sztandaru, znaku 
(logo), odznaki organizacyjnej oraz pieczęci Związku. 

5.  

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§ 9 

1. Celami działania Związku są: 

a) organizacja współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym, 

b) przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, 

c) reprezentowanie interesów tenisa stołowego w organizacjach krajowych i 
międzynarodowych, 

d) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego we wszystkich 
jego formach, w tym bazy sportowej, 

e) ochrona praw i interesów członków Związku, 

f) koordynacja działań członków Związku, klubów, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa stołowego, 

g) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, 

h) krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w tym 
seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

2. Dla osiągnięcia celów o których mowa w ust. 1. Związek może podejmować uchwały 
i decyzje, wiążące członków Związku, inne organizacje działające w tenisie stołowym, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa 
stołowego. 

3. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1. Związek może podejmować działania, 
związane z pozyskiwaniem środków finansowych na prowadzenie działalności 
statutowej. 

§ 10 

1. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

a) opracowywanie kierunków i programów rozwoju tenisa stołowego w Polsce, 

b) reprezentowanie polskiego tenisa stołowego w międzynarodowych organizacjach 
sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym w tej dyscyplinie, 

c) ustalanie zasad, organizację i realizację współzawodnictwa sportowego w tenisie 
stołowym, w tym w szczególności organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa 
sportowego o tytuły Mistrzów Polski oraz o Puchar Polski w tenisie stołowym, 

d) współpracę z wojewódzkimi związkami tenisa stołowego oraz klubami, 
w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez realizację kalendarza sportowego, 
promocję tenisa stołowego, organizację wojewódzkich kadr szkolenia, 

e) powoływanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy, 

f) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, postanowień, regulaminów oraz przepisów 



i zasad uprawiania tenisa stołowego przez wojewódzkie związki tenisa stołowego, 
kluby sportowe, będące członkami wojewódzkich związków tenisa stołowego 
oraz członków klubów sportowych, 

g) prowadzenie szkolenia kadry trenersko– instruktorskiej we współdziałaniu 
z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, 

h) opracowywanie zasad przyznawania licencji i pozbawiania licencji trenerskich, 
klubowych i zawodniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

i) ustalanie zasad i trybu zmiany barw klubowych przez zawodników, 

j) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, 

k) przekazywanie uprawnienia do organizowania współzawodnictwa innym 
podmiotom, 

l) szkolenie sędziów i określanie niezbędnych warunków wymaganych dla wypełniania 
funkcji sędziego tenisa stołowego oraz opracowywanie zasad nadawania 
i pozbawiania licencji sędziego w tenisie stołowym, 

m) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych, szkół 
mistrzostwa sportowego i centralnych ośrodków szkolenia, 

n) wspomaganie działalności klubów, w tym uczniowskich klubów sportowych oraz 
uczestniczenie w realizacji programów promujących sport masowy, 
a w szczególności sport dzieci i młodzieży, sport akademicki, sport szkolny i sport 
niepełnosprawnych, 

o) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z tenisem stołowym, w tym 
w szczególności poprzez wydawanie wydawnictw okolicznościowych, 

p) prowadzenie działalności reklamowej związanej z tenisem stołowym. 

q)  

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Związku ich prawa i obowiązki 

§ 11 

1. Związek zrzesza członków: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

§ 12 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: 

1) kluby sportowe posiadające sekcję tenisa stołowego; 

2) wojewódzkie związki tenisa stołowego zrzeszające kluby sportowe tenisa 
stołowego; 

3) inne osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują 
prowadzenie działalności w tenisie stołowym. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu 
lub delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa stołowego. 

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



sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje 
prowadzenie działalności w tenisie stołowym i która wyrazi wolę uczestnictwa w Związku 
wyłącznie w charakterze członka wspierającego. Członek wspierający powinien popierać 
cele Związku i wspierać go. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie ich pisemnego 
zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Zarząd podejmuje w tym zakresie odpowiednią uchwałę 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Szczegółowe warunki 
i tryb przyjmowania członków określa uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów o 
członkostwie. 

5. Uzyskując członkostwo w wojewódzkim związku tenisa stołowego, będącym członkiem 
zwyczajnym Związku, klub sportowy posiadający sekcję tenisa stołowego staje się 
równocześnie członkiem zwyczajnym Związku, bez konieczności podejmowania odrębnej 
uchwały przez Zarząd Związku, chyba że dany klub sportowy przystępujący do 
wojewódzkiego związku tenisa stołowego jednoczesne złoży oświadczenie o rezygnacji z 
uzyskania członkostwa w Związku. Gdy w danym województwie nie został utworzony 
wojewódzki związek tenisa stołowego kluby sportowe posiadające sekcję tenisa stołowego 
mogą uzyskać członkostwo bezpośrednio w Związku, na podstawie stosownej uchwały 
Zarządu, jeżeli łączna liczba klubów sportowych posiadających sekcję tenisa stołowego 
mających siedzibę na terenie danego województwa nie jest wystarczająca do 
utworzenia przez te kluby wojewódzkiego związku tenisa stołowego. 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) brania udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach 
Delegatów Związku za pośrednictwem swoich delegatów, wybieranych zgodnie 
z zasadami określonymi w § 22 ust. 1.a) Statutu, 

b) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Związku – poprzez swych 
delegatów wybieranych zgodnie z zasadami określonymi w § 22 ust. 1.a) Statutu, 

c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, 

d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 
Związku, 

e) wyrażania opinii o działalności Związku wynikającej z troski o dobro Związku i jego 
członków, 

f) uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach 
Związku, 

g) pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku. 

2. Członkowie wspierający i honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach 
Delegatów. 

§ 14 

Zwyczajni i wspierający członkowie Związku są zobowiązani do: 

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego 
tenisa stołowego, 

b) dbania o dobre imię Związku, 

c) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie, 



d) uiszczania corocznych składek członkowskich na rzecz Związku oraz innych 
opłat statutowych w wysokości ustalonej przez Zarząd Związku. 

§ 15 

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, do Zarządu, 

b) likwidacji lub śmierci członka, 

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku 
rażącego naruszenia postanowień Statutu z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w 
przypadkach naruszenia postanowień Statutu na czas nie dłuższy niż 1 rok. Zawieszonemu 
członkowi nie przysługują prawa, określone w § 13 Statutu. 

3. Członek honorowy może być pozbawiony członkostwa przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów na wniosek Zarządu Związku lub delegatów w razie rażącego naruszenia Statutu, 
działania na szkodę Związku albo dopuszczenia się czynu niegodnego członka 
honorowego Związku. 

§ 16 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, odmowie przyjęcia w poczet członków lub zawieszeniu w 
prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia 
Delegatów w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Zarządu powinna zostać 
doręczona stronie wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze i organ kontrolny Związku 

§ 17 

1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów, 

b) Zarząd. 

2. Organem kontrolnym Związku jest Komisja Rewizyjna. 

§ 18 

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 

§ 19 

Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na: 

a) Sprawozdawczo–Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez 
Zarząd raz na cztery lata, 

b) Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez 
Zarząd corocznie, 

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane w terminie trzech 
miesięcy od chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku zgodnie z § 21 ust. 2 



Statutu. 

§ 20 

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

a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok, 

b) rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok, 

c) udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 

d) uchwalenie kierunków działalności i założeń programowych Związku, 

e) zmiana Statutu Związku, 

f) rozwiązanie Związku, 

g) wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej 
Związku, 

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach wykluczenia, 
odmowy przyjęcia w poczet członków Związku i zawieszenia członka Związku w 
prawach członkowskich, 

j) rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez delegatów, Komisję 
Rewizyjną lub Członków Zarządu, 

k) uchwalanie Regulaminu i Porządku Obrad Sprawozdawczo–Wyborczego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, 

l) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku. 

2. Do kompetencji Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
należy: 

a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok, 

b) rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok, 

c) uchwalenie kierunków działalności i założeń programowych Związku, 

d) zmiana Statutu Związku, 

e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach wykluczenia, 
odmowy przyjęcia w poczet członków Związku i zawieszenia członka Związku w 
prawach członkowskich, 

g) rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Członków Zarządu lub 
delegatów, 

h) uchwalanie Regulaminu i Porządku Obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

i) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku. 

§ 21 

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie 



spraw, dla których zostało zwołane. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub 
na wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) co najmniej połowy wojewódzkich związków tenisa stołowego, zgłoszony na 
podstawie stosownych uchwał zarządów wojewódzkich związków tenisa 
stołowego. 

§ 22 

1. W Sprawozdawczo–Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą: 

a) z głosem stanowiącym: 

1) delegaci członków zwyczajnych będących wojewódzkimi związkami 
tenisa stołowego zrzeszającymi kluby sportowe posiadające sekcję tenisa 
stołowego (§ 12 ust. 1 pkt 2 Statutu), wybierani według następującego 
klucza wyborczego: 

I – po jednym mandacie dla każdego wojewódzkiego związku tenisa 
stołowego zrzeszającego kluby sportowe posiadające sekcję 
tenisa stołowego; 

II - za ilość punktów we współzawodnictwie sportowym w klasyfikacji 
województw, z sumy miejsc z trzech ostatnich sezonów 
poprzedzających Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie 
Delegatów przyznaje się dodatkowo po 2 mandaty dla 
wojewódzkich związków tenisa stołowego za miejsca 1 – 5, po 
1mandacie za miejsca 6 – 10; 

III - za ilość wydanych licencji zawodniczych w klasyfikacji 
województw, z sumy wydanych licencji zawodniczych z trzech 
ostatnich sezonów poprzedzających Sprawozdawczo- Wyborcze 
Walne Zgromadzenie Delegatów przyznaje się dodatkowo po 2 
mandaty dla wojewódzkich związków tenisa stołowego za miejsca 1 
– 5, po 1 mandacie za miejsca 6 – 10; 

2) delegaci członków zwyczajnych będących klubami sportowymi tenisa 
stołowego (§ 12 ust. 1 pkt 1 Statutu), wybierani według następującego 
klucza wyborczego: 

I – dla klubów sportowych z danego województwa w łącznej liczbie 
mandatów przypadających na wszystkie kluby z danego 
województwa: 

- gdy liczba klubów w danym województwie w sezonie w 
którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
Zgromadzenie Delegatów wynosi od 1 do 35 – 1 mandat; 

- gdy liczba klubów w danym województwie w sezonie w 
którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
Zgromadzenie Delegatów wynosi od 36 do 65 – 2 mandaty; 

- gdy liczba klubów w danym województwie w sezonie w 
którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
Zgromadzenie Delegatów wynosi od 66 do 90 – 3 mandaty; 

- gdy liczba klubów w danym województwie w sezonie w 
którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 



Zgromadzenie Delegatów wynosi ponad 90 – 4 mandaty; 

przy czym wybór delegatów klubów sportowych tenisa stołowego 
dokonywany jest na zebraniach klubów z obszaru danego 
województwa; 

II – dodatkowo po jednym mandacie dla klubu sportowego za każdą 
drużynę w najwyższej klasie rozgrywek kobiet i mężczyzn w 
sezonie w którym odbywa się Sprawozdawczo- Wyborcze Walne 
Zgromadzenie Delegatów; 

3) delegaci członków zwyczajnych będących innymi osobami prawnymi, 
których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie 
działalności w tenisie stołowym (§ 12 ust. 1 pkt 3 Statutu) – w liczbie 1 mandat 
delegata przypadający na jednego członka zwyczajnego; wybór delegatów 
następuje zgodnie z postanowieniami statutu, umowy albo aktu 
założycielskiego danej osoby prawnej; 

b) z głosem doradczym: 

I - członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile nie 
sprawują funkcji delegata z głosem stanowiącym; 

II - członkowie honorowi, członkowie lub przedstawiciele członków 
wspierających i zaproszeni goście. 

2. Każdemu z delegatów uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
przysługuje jeden głos. 

3. W Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów lub Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą: 

a) z głosem stanowiącym - delegaci, którzy byli uprawnieni do udziału w ostatnim 
Sprawozdawczo– Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, o ile 
członkowie zwyczajni nie wybiorą innych delegatów; 

b) z głosem doradczym: 

I - członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile nie sprawują funkcji 
delegata z głosem stanowiącym; 

II - członkowie honorowi, członkowie lub przedstawiciele członków 
wspierających i zaproszeni goście. 

4. Liczba delegatów ustalana jest na podstawie stanu faktycznego z ostatniego dnia 
zamkniętego sezonu rozgrywkowego poprzedzającego dzień zwołania (wysłanie 
zawiadomienia) Walnego Zgromadzenia Delegatów, o ile co innego nie wynika wprost 
z postanowień ust. 1 powyżej.  

5. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się poprzez zawiadomienia wysyłane pocztą 
elektroniczną na adresy wskazane przez członków zwyczajnych Związku w terminie nie 
krótszym niż 21 dni poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia Delegatów. Związek 
wysyła zawiadomienia do wojewódzkich związków tenisa stołowego oraz do pozostałych 
członków zwyczajnych zrzeszonych bezpośrednio w Związku, nie będących członkami 
wojewódzkich związków tenisa stołowego. W przypadku członków zwyczajnych będących 
równocześnie członkami wojewódzkich związków tenisa stołowego zawiadomienia są 
dokonywane za pośrednictwem właściwych wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

6. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim 
delegatów z zastrzeżeniem § 41 Statutu. 

7. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywają się na podstawie Regulaminu i 
Porządku Obrad, zgodnego ze Statutem i zatwierdzonego przez delegatów na danym 



Zgromadzeniu. 

8. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy przybyłych na Walne Zgromadzenie 
delegatów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania Związku, do 
podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość głosów zgodnie z § 41 
Statutu. 

§ 23 

1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 
cztery lata, a ich wybór odbywa się przez Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie 
Delegatów w głosowaniu tajnym. 

2. Mandaty Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Sprawozdawczo-
Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni rok kalendarzowy danej kadencji. 

3. Mandat Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej, powołanego przed upływem 
danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Mandat Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

5. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania 
sprawozdania Zarządu z jego działalności i sprawozdania finansowego, obejmującego okres 
pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów zatwierdzającym powołane sprawozdania. 

§ 24 

1. Zarząd Związku składa się z 7 do 11 członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i 
Skarbnika. 

2. Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów spośród kandydatów, którzy złożą pisemne zgłoszenie w Biurze  
PZTS, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. Każdy kandydat na Prezesa Zarządu musi wraz z pisemnym zgłoszeniem swojej 
kandydatury dostarczyć życiorys. W sytuacji, gdy żaden kandydat nie zgłosi swojej 
kandydatury w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, decyzję w 
przedmiocie ustalenia innego sposobu zgłoszenia kandydatów na Prezesa Związku 
podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów. 

3. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po 
sobie kadencje. 

4. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością 
głosów. 

5. Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości 
głosów przeprowadzone będzie następne głosowanie, w którym udział biorą dwaj 
kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Prezesem 
Zarządu zostanie kandydat, który otrzyma większą ilość głosów. 

6. Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są przez wybranego Prezesa Zarządu i 
delegatów. 

7. Do Zarządu mogą być wybierane osoby spośród delegatów lub spoza ich grona. 

8. W przypadku gdy Zarząd Związku składa się z co najmniej 9 członków, w składzie 



Zarządu Związku co najmniej 20 % miejsc przysługuje kandydatom będącym 
przedstawicielami klubów będących członkami Związku, którzy uzyskali odpowiednio 
największą liczbę głosów, chyba że nie stanęli do wyborów w liczbie równej lub 
większej od liczby zapewnionych im miejsc w składzie Zarządu Związku. 

9. W posiedzeniach Zarządu Związku ma prawo brać udział przewodniczący komisji 
zawodniczej z głosem doradczym. 

10. W skład Prezydium Zarządu powoływanego przez Zarząd wchodzi: Prezes, dwóch 
Wiceprezesów, Skarbnik i jeden spośród pozostałych członków Zarządu 

11. Do zadań Prezydium Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu, 

b) wykonywanie uchwał Zarządu. 

12. Prezes i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie, 
pobierając wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

13. Członek Zarządu Związku nie może: 

a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji 
delegata na Walne Zebranie Delegatów zwołane dla wyboru władz Związku;  

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez 
Związek jego zadań statutowych; 

c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 
związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;  

d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;  

e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;  

f) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie 
umowy cywilnoprawnej;  

g) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie 
szkoleniowym kadry narodowej w tenisie stołowym;  

h) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego 
na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu 
finansowego lub rzeczowego;  

i) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
- Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. 7), dla osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, 
dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub 
rzeczowego;  

j) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, dla osoby:  

   posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, 

   będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, 

 będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym 
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą  

 - jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na 
świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług 



sponsoringu finansowego lub rzeczowego; 

k) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 
31 lipca 1990 roku;  

l) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze 
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.  

14. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu Związku w dniu wyboru:  

a) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 11 pkt b),  

b) posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 11 pkt c),  

c) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 11 pkt 
d),  

d) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej,  

e) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry 
narodowej w tym samym sporcie,  

f) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego 
na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w 
tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego  

- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia 
działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub 
zrezygnować z pełnionych funkcji.  

15. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu Związku w dniu wyboru jest osobą 
najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla 
osoby, o której mowa w ust. 11 pkt i oraz j, jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia 
funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie 
prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub 
rozwiąże umowę albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.  

16. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 12 lub 13, Walne 
Zgromadzenie Delegatów odwołuje członka Zarządu Związku niezwłocznie, nie później 
jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 
w ust. 12 lub 13. 

17. Członek Zarządu Związku jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności 
sprzecznej z interesami Związku. 

18.  W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka Zarządu Związku, 
interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
roku - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek 
Zarządu Związku wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw. 

§ 25 

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy: 

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i zaleceń Komisji 
Rewizyjnej, 

c) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków 



finansowych na działalność statutową Związku, 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 

e) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku, 

f) rozpatrywanie odwołań od postanowień komisji Związku, 

g) reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach tenisa stołowego, 

h) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych 
działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia i wykluczenia członków Związku, 

j) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 
władz Związku, 

k) opracowywanie planów i wytycznych dotyczących szkolenia sportowego, 

l) organizowanie centralnych rozgrywek sportowych i zarządzanie nimi, 

m) zarządzanie systemem szkolenia i doszkalania kadr trenersko–instruktorskich, 
sędziów i działaczy sportowych, 

n) powoływanie kadr narodowych i przygotowywanie jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych 
zawodów międzynarodowych, 

o) bieżącą współpracę i współdziałanie z wojewódzkimi związkami tenisa 
stołowego, polegającą na pisemnej informacji o podjętych uchwałach przez 
Zarząd PZTS, 

p) powoływanie Sekretarza Generalnego lub Dyrektora Biura w zależności od 
potrzeb Związku, 

q) zatwierdzanie Regulaminów Pracy Biura PZTS, przygotowanych przez Sekretarza 
Generalnego lub Dyrektora Biura oraz ocena pracy Biura, 

r) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Związku, 

s) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

t) we współpracy z wojewódzkimi związkami tenisa stołowego przyznawanie odznak, 
medali i wyróżnień związkowych oraz wnioskowanie do stosownych władz o 
przyznanie odznaczeń, medali i wyróżnień, 

u) opracowywanie i uchwalanie regulaminów rozgrywek, zmiany barw klubowych 
i innych niezastrzeżonych dla innych władz Związku, 

v) całokształt spraw związanych z wydawaniem i pozbawianiem licencji dla:  

I - klubów sportowych, 

II - zawodników, 

III - trenerów i instruktorów,  

IV - sędziów sportowych; 

w) powoływanie i rozwiązywanie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, 

x) powoływanie i rozwiązywanie centralnych ośrodków szkolenia, 

y) współpraca ze stowarzyszeniami, ich związkami lub innymi organizacjami, 
zainteresowanymi rozwojem tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych, 

z) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Prezydium oraz regulaminu działania 



Rzecznika Dyscyplinarnego,  

aa) określanie praw i obowiązków zawodników, 

bb) określanie treści i kształtu sztandaru, znaku (logo), odznaki organizacyjnej oraz 
pieczęci Związku. 

§ 26 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. 

3. Zarząd Związku oraz Prezydium Zarządu może podejmować uchwały poza 
posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie 
pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Szczegóły pracy Zarządu Związku, w tym także 
zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaną ustalone w Regulaminie 
Pracy Zarządu i Prezydium.  

4. Działalność Zarządu Związku podlega kontroli: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) organów nadzoru, działających na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi Związku, i członkom zwyczajnym oraz 
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wraz z odpowiednim wnioskami i zaleceniami. 

§ 27 

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu w jego imieniu może działać Prezydium, którego 
posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Prezydium działa w oparciu o Regulamin Prezydium PZTS zatwierdzony przez Zarząd. 

3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku na najbliższym jego 
posiedzeniu. Brak uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku traktowane jest 
jako odmowa zatwierdzenia uchwały Prezydium.  

§ 28 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Związku lub jego Prezydium w sprawach 
nagłych, niecierpiących zwłoki, decyzje podejmuje Prezes Zarządu. 

2. Decyzje Prezesa Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku na jego najbliższym 
posiedzeniu. Brak uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku traktowane jest 
jako odmowa zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu. 

§ 29 

1. W przypadku ustąpienia Prezesa w okresie kadencji Zarządu z funkcji lub niemożności 
sprawowania funkcji z innego powodu, nowego Prezesa na czas do końca kadencji 
wybiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwołane przez Zarząd 
Związku na podstawie § 21 ust. 2   

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 1, Zarząd Związku na mocy uchwały 
podjętej w głosowaniu tajnym, powierza jednemu z członków Zarządu pełnienie 
obowiązków Prezesa Zarządu do momentu wyboru nowego Prezesa.   



§ 30 

1. Zarząd Związku ma prawo odwoływania swych członków w czasie kadencji z powodu 
działalności niezgodnej ze Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa związanymi ze sprawowaną funkcją w Zarządzie Związku. Decyzja jest skuteczna 
od chwili podjęcia. Od decyzji Zarządu Związku w tej sprawie służy odwołanie do 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

2. Na miejsce członków Zarządu, którzy zrezygnowali z działalności, zostali odwołani lub z innego 
powodu nie mogą sprawować funkcji, Zarząd ma prawo dokonać uzupełnień w drodze 
dokooptowania. Liczba dokooptowanych członków Zarządu, w trakcie trwania danej 
kadencji, nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu. 

3. W przypadku przekroczenia przez rezygnujących z działalności, odwołania lub niemożności 
sprawowania funkcji przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu zwoływane 
jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowych Członków 
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

§ 31 

1. Przy Zarządzie Związku, jako ciała doradcze, działają:  

a) Rada Trenerów, 

b) Komisja Zawodnicza,  

c) Kolegium Sędziów,  

d) Kolegium Ligi 

e) Komisja wyróżnień, odznaczeń, tradycji i historii. 

2. Kadencja ciał doradczych, określonych w ust. 1 równa jest kadencji Zarządu. 

§ 32 

Sposób powoływania i działalność ciał doradczych, o których mowa w § 31 Statutu, określają 
regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku. 

§ 33 

1. W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów na okres kadencji Zarządu Związku w głosowaniu tajnym. Na 
pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym Komisja wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Co najmniej jedno miejsce w składzie Komisji Rewizyjnej Związku przysługuje 
przedstawicielowi klubów będących członkami Związku, który uzyskał odpowiednio 
największą liczbę głosów, chyba że żaden kandydat będący przedstawicielem klubów 
nie stanął do wyborów. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą, która była pracownikiem, 
funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa 
w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku 
do dnia 31 lipca 1990 roku. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności 
sprzecznej z interesami Związku. 

5. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka Komisji Rewizyjnej, 
interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 



1997 roku - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, 
członek Komisji Rewizyjnej wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw. 

6. Komisja Rewizyjna opracowuje, zgodny ze Statutem, Regulamin Komisji Rewizyjnej, który 
podaje do wiadomości Zarządu i członków zwyczajnych Związku. 

7. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 
Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności działań. 

8. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz 
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi 
absolutorium. 

9. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. 

10. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z 
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wnioskować o rozszerzone uczestnictwo w 
posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym innych członków 
Komisji Rewizyjnej. 

12. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, likwidatorzy, 
pracownicy Związku, członkowie Komisji Dyscyplinarnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny. 

13. Na miejsce członków Komisji Rewizyjnej, którzy zrezygnowali z działalności, zostali odwołani 
lub z innego powodu nie mogą sprawować funkcji, Komisja Rewizyjna ma prawo 
dokonać uzupełnień w drodze dokooptowania. Liczba dokooptowanych członków Komisji 
Rewizyjnej, w trakcie trwania danej kadencji, nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby 
członków Komisji Rewizyjnej. 

14. W przypadku przekroczenia przez rezygnujących z działalności, odwołania lub niemożności 
sprawowania funkcji przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej, 
zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowych 
członków Komisji Rewizyjnej, na dokończenie rozpoczętej kadencji. 

15.  

ROZDZIAŁ V 

Nagrody i wyróżnienia 

§ 34 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny tenisa stołowego 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy tenisa stołowego. 

§ 35 

Związek może występować z wnioskiem o nadanie odznak i odznaczeń związkowych, 
resortowych i państwowych zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom i 
wolontariuszom tenisa stołowego. 

§ 36 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz wnioski, tryb i zasady ich przyznawania określają stosowne 
regulaminy Związku. 

 



ROZDZIAŁ VI 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

§ 37 

1. Do podejmowania decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, Zarząd Związku 
powołuje Komisję Dyscyplinarną. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie przepisów 
dyscyplinarnych Związku. 

2. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary w zakresie określonym w 
przepisach dyscyplinarnych Związku, w tym w szczególności: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) zawieszenie, 

d) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia 

e) kara pieniężna, 

f) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

g) skreślenie ze Związku, 

h) wykluczenie ze Związku. 

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Organem odwoławczym od decyzji 
Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku. 

4. Związek może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, składania i popierania wniosków o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń organów 
dyscyplinarnych. Rzecznik Dyscyplinarny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd 
Związku, który uchwala również regulamin jego działania. 

5.  

ROZDZIAŁ VII 

Majątek i Fundusze Związku 

§ 38 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Związku składają się: 

a) wpływy z działalności statutowej, dotacje na określone zadania, darowizny i inne 
wpływy, uzyskane z działalności promocyjnej i gospodarczej Związku, 

b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 

c) składki roczne członków Związku, 

d) odsetki bankowe. 

§ 39 

1. Dla ważności oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch z 
pięciu osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Dyrektora Biura lub Sekretarza 
Generalnego. 

2. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu Związku oraz w sporach z nim 



Związek reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

§ 40 

Zakres i zasady finansowania działalności Związku regulują ogólnie obowiązujące przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku 

§ 41 

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

§ 42 

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

 


