STATUT
WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1
Warszawsko-Mazowiecki Związek Tenisowy, zwany dalej „W-MZT” jest związkiem sportowym
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
§2
Terenem działania W-MZT jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą jego władz jest Miasto
Stołeczna Warszawa.
§3
1. W-MZT posiada osobowość prawną.
2. W-MZT jest dobrowolnym i samorządnym związkiem sportowym.
3. W-MZT jest związkiem sportowym neutralnym pod względem światopoglądowym.
4. W-MZT samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne określające jego działalność.
5. W-MZT może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
§4
1. W-MZT działa w oparciu o niniejszy Statut oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie;
b) ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
2. W-MZT podlega nadzorowi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo
o stowarzyszeniach.
3. W-MZT podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy
właściwy ze względu na siedzibę W-MZT.
§5
1. W-MZT w ramach swojej działalności współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami związanymi z rozwojem tenisa.
2. W-MZT realizuje swoje cele statutowe przy pomocy klubów sportowych oraz innych organizacji
związanych z tenisem.
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3. W-MZT może być członkiem krajowych organizacji sportowych o tym samym lub zbliżonym profilu
działalności.
§6
1. W-MZT jest związkiem sportowym o celach niezarobkowych.
2. W-MZT

opiera

swoją

działalność

na

pracy

członków

organów

statutowych

W-MZT

i przedstawicieli członków W-MZT.
3. W-MZT do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz współpracowników.
4. Członkowie Zarządu W-MZT pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem ustalonym
w umowie o pracę lub w umowie cywilnoprawnej.
5. W umowach zawieranych pomiędzy W-MZT a Członkiem Zarządu W-MZT, w tym w umowach
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, oraz w sporach z Członkiem Zarządu W-MZT, W-MZT
reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej W-MZT lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia Delegatów W-MZT.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem działania W-MZT jest w szczególności:
a) popularyzacja tenisa oraz działalność edukacyjna i wychowawcza w tym zakresie;
b) organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach województwa mazowieckiego;
c) ustalanie składu kadry województwa mazowieckiego;
d) szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów;
e) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach W-MZT;
f)

prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych związanych z tenisem;

g) koordynowanie działalności członków W-MZT;
h) reprezentowanie województwa mazowieckiego w Polskim Związku Tenisowym.
§8
Cele, o których mowa w §7 niniejszego Statutu, W-MZT realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów i imprez sportowych na obszarze
swego działania;
b) współpracę z klubami sportowymi związanymi z tenisem, jednostkami samorządu terytorialnego
oraz innymi podmiotami;
c) opracowanie i realizację planów pracy oraz organizowanie imprez związanych ze swoją
działalnością;
d) prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorów, animatorów tenisa oraz
sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
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e) prowadzenie ewidencji członków, zawodników (czek), kadry instruktorskiej i trenerskiej, sędziów
i działaczy;
f)

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rozgrywek oraz prowadzonych klasyfikacji;

g) rozstrzyganie sporów między członkami W-MZT;
h) możliwe prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków
na cele statutowe W-MZT;
i)

sprawowanie opieki nad członkami W-MZT oraz sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez
nich niniejszego Statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie;

j)

przyznawanie nagród i wyróżnień;

k) stosowanie

się

do

wytycznych

Polskiego

Związku

Tenisowego,

władz

terenowych

i centralnych w zakresie organizacji współzawodnictwa i rozwoju tenisa,
§9
Dla osiągnięcia celów, o których mowa w §7 niniejszego Statutu Zarząd W-MZT podejmuje uchwały
i decyzje wiążące Członków W-MZT.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE W-MZT, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
1. W-MZT zrzesza członków, którzy dzielą się na:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających.
2. Członkiem Zwyczajnym W-MZT mogą być kluby sportowe, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe oraz
inne osoby prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności
w tenisie.
3. Członkiem Wspierającym W-MZT może być osoba prawna lub fizyczna popierająca i realizująca cele
W-MZT.
§11
1. Zarząd W-MZT, na podstawie pisemnego zgłoszenia, decyduje w drodze uchwały o przyjęciu w poczet
Członków Zwyczajnych W-MZT i w poczet Członków Wspierających W-MZT.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków określa Zarząd W-MZT.
3. Odmowa przyjęcia przez Zarząd W-MZT w poczet Członków Zwyczajnych W-MZT lub w poczet
Członków Wspierających W-MZT następuje w formie pisemnej uchwały i wymaga uzasadnienia.
4. Od uchwały wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
W-MZT złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Komisja
Rewizyjna W-MZT jest zobowiązana rozpatrzeć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a jej uchwała
dotycząca rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
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§12

1. Członkowie Zwyczajni W-MZT mają prawo do:
a) wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT;
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów W-MZT
za pośrednictwem swoich delegatów, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze;
c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz W-MZT;
d) korzystania z pomocy W-MZT;
e) brania udziału w zawodach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez W-MZT;
f)

korzystania z innych uprawnień wynikających z niniejszego Statutu oraz działalności
W-MZT.

2. Do obowiązków Członków Zwyczajnych W-MZT należy w szczególności:
a) przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu oraz postanowień i uchwał władz W-MZT;
b) opłacanie ustalanych przez władze W-MZT składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
W-MZT;

c) branie czynnego udziału w działalności W-MZT;
d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki w sporcie;
e) podejmowanie aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa;
f) dbanie o dobre imię W-MZT i szanowanie jego imienia;
g) uczestniczenie w realizacji celów W-MZT.
§13
1. Członkowie Wspierający W-MZT posiadają wszystkie prawa jakie są właściwe dla Członków
Zwyczajnych W-MZT z wyjątkiem praw wskazanych w §12 ust. 1 lit a) i lit b) niniejszego Statutu
2. Na Członków Wspierających W-MZT nałożone są obowiązki wskazane w §12 ust. 2 niniejszego
Statutu.
§14
1. Członkostwo w W-MZT ustaje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia Członka W-MZT zgłoszonego na piśmie;
b) rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości Członka W-MZT;
c) wykluczenia z listy członków W-MZT podjętego pisemną uchwałą Zarządu W-MZT
z powodu:
i.

istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

ii.

prowadzenia działalności niezgodnej z prawem;

iii.

posiadania zaległych składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec W-MZT
przez okres przekraczający 12 miesięcy.

d) śmierci Członka W-MZT.
2. Uchwałę o wykluczeniu z listy członków W-MZT podejmuje Zarząd W-MZT. Uchwała wymaga
uzasadnienia.
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3. Od uchwały wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
W-MZT złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Komisja
Rewizyjna W-MZT jest zobowiązana rozpatrzeć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a jej uchwała
dotycząca rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE W-MZT
§15
Władzami W-MZT są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT;
b) Zarząd W-MZT;
c) Komisja Rewizyjna W-MZT.
§16
1.

Kadencja wszystkich organów W-MZT trwa 4 lata.

2.

Mandat Członków Zarządu W-MZT oraz Członków Komisji Rewizyjnej W-MZT wygasa z dniem
przeprowadzenia Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
W-MZT.

3.

Mandat Członka Zarządu W-MZT oraz Członka Komisji Rewizyjnej W-MZT wygasa przed upływem
kadencji w przypadku odwołania go przez Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT zgodnie z § 26
ust.
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lub

§

27

ust.

14

niniejszego

Statutu,

z

chwilą

złożenia

rezygnacji

oraz

w skutek jego śmierci.
4.

Mandat Członka Zarządu W-MZT oraz Członka Komisji Rewizyjnej W-MZT powołanego przed
upływem danej kadencji organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków tych organów.
§17

1. Najwyższą władza W-MZT jest Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT.
2. Walne Zgromadzenia Delegatów W-MZT zwoływane są dla załatwienia spraw związanych
z działalnością W-MZT i dzielą się na:
a) Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT zwoływane
przez Zarząd W-MZT raz na cztery lata;
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT.
3. W okresie między zgromadzeniami władze W-MZT sprawuje Zarząd W-MZT.
§18
1. Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
W-MZT należą następujące sprawy:
a) uchwalanie ogólnych kierunków działalności W-MZT;
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b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu W-MZT oraz sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej W-MZT;
c) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej W-MZT absolutorium ustępującemu Zarządowi
W-MZT;
d) wybór Prezesa W-MZT, Zarządu W-MZT i Komisji Rewizyjnej W-MZT;
e) podejmowanie uchwał o zmianie niniejszego Statutu lub rozwiązaniu W-MZT;
f)

inne wskazane w niniejszym Statucie.
§19

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów W-MZT biorą udział:
a) delegaci Członków Zwyczajnych – z głosem stanowiącym;
b) przedstawiciele Członków Wspierających i zaproszeni goście oraz, o ile nie zostali wybrani
delegatami, Prezes W-MZT, Członkowie Zarządu W-MZT i Komisji Rewizyjnej W-MZT
– z głosem doradczym.
2. Każdy Członek Zwyczajny W-MZT ma prawo do wyznaczenia jednego delegata na Walne
Zgromadzenie Delegatów W-MZT.
3. Każdy Członek Zwyczajny W-MZT ma prawo do wyznaczenia dodatkowych delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów W-MZT. Dodatkowa liczba delegatów jest uzależniona od liczby punktów
bonusowych uzyskanych przez Członka Zwyczajnego W-MZT w klasyfikacji generalnej Polskiego
Związku

Tenisowego

w

roku

poprzedzającym

Walne

Zgromadzenie

Delegatów

W-MZT i jest obliczana w następujący sposób:
a) za otrzymanie od 251 do 499 punków bonusowych – 1 dodatkowy delegat;
b) za każde następne rozpoczęte 500 punktów bonusowych – 1 dodatkowy delegat.
4. Liczba delegatów określona jest przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów W-MZT w drodze
uchwały Zarządu W-MZT i jest podawana do wiadomości Członków Zwyczajnych W-MZT co
najmniej na 30 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT.
5. W-MZT w trakcie przeprowadzania wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego
Związku Tenisowego jest zobowiązane do przestrzegania wytycznych i rozwiązań dotyczących
wyboru tych delegatów przyjętych przez Polski Związek Tenisowy.
§20
1. Zarząd W-MZT zawiadamia Członków W-MZT o terminie, miejscu, porządku i regulaminie Walnego
Zgromadzenia Delegatów W-MZT co najmniej na 30 dni przed datą odbycia Zgromadzenia.
2. Członkowie Zwyczajni W-MZT zobowiązani są do dokonania wyboru delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów W-MZT i przekazania ich imion i nazwisk do W-MZT na co najmniej 14 dni
przed datą odbycia Zgromadzenia.
3. Materiały dotyczące spraw, jakie będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
W-MZT powinny być przekazane Członkom W-MZT na co najmniej 14 dni przed datę odbycia
Zgromadzenia.
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§21

1. Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów,
z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian niniejszego Statutu lub uchwały dotyczącej rozwiązania
W-MZT, gdzie jest wymagana większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania delegatów. Wybór Prezesa W-MZT, Członków Zarządu W-MZT i Członków Komisji
Rewizyjnej W-MZT odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. W razie niedojścia do skutku w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT
z powodu braku wymaganej liczby delegatów, wyznacza się 30 minut później drugi termin Walnego
Zgromadzenia Delegatów W-MZT, którego obrady są ważne, bez względu na liczbę obecnych
delegatów, z zastrzeżeniem podejmowania uchwał dotyczących zmian niniejszego Statutu lub uchwały
dotyczącej rozwiązania W-MZT, dla których podjęcia konieczna jest obecność co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania delegatów.
§22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu W-MZT;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej W-MZT;
c) na wniosek co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych W-MZT.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT zwoływane jest przez Zarząd W-MZT
w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT może być zwołane dla załatwienia
konkretnej sprawy lub spraw, dla których zostało zwołane.
§23
1. Zarząd W-MZT kieruje bieżącą działalnością W-MZT.
2. Zarząd W-MZT składa się 7-11 członków w tym Prezesa W-MZT wybranego przez Walne
Zgromadzenie Delegatów W-MZT.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT każdorazowo określa liczbę członków Zarządu
W-MZT.
4. Członkami Zarządu W-MZT mogą być wyłącznie delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów
W-MZT, to zastrzeżenie nie dotyczy kooptacji nowej osoby do Zarządu W-MZT zgodnie
z procedurą wskazaną w ust. 9 niniejszego paragrafu.
5. Wyboru Prezesa W-MZT dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT w pierwszej kolejności
w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia
Delegatów W-MZT.
6. Pozostali Członkowie Zarządu W-MZT wybierani są w drugiej kolejności.
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7. Członkowie ustępującego Zarządu W-MZT, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować
do nowo wybieranych władz W-MZT na kolejną kadencję.
8. W przypadku ustąpienia Prezesa W-MZT w trakcie trwania kadencji, Zarząd W-MZT wybiera nowego
Prezesa W-MZT spośród swoich członków. Ustąpienie z funkcji Prezesa W-MZT jest równoznaczne
z ustąpieniem z funkcji Członka Zarządu W-MZT.
9. W przypadku ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu W-MZT w trakcie trwania kadencji, Zarząd
W-MZT dokonuje kooptacji do swojego składu nowej osoby na miejsce osoby, która ustąpiła lub
została odwołana w trakcie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków Zarządu W-MZT nie
może przekroczyć 25% ogólnej liczby członków Zarządu W-MZT pochodzących z wyboru.
10. W przypadku gdy liczba Członków Zarządu W-MZT, które ustąpiły lub zostały odwołane,
w trakcie trwania kadencji, przekroczyła 25% ogólnej liczby członków Zarządu W-MZT
pochodzących z wyboru, wyboru na zwolnione miejsca w Zarządzie W-MZT dokonuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT zwołane w celu dokonania wyboru nowego lub nowych
Członków Zarządu W-MZT.
§24
1. Całością prac Zarządu W-MZT kieruje Prezes W-MZT, do którego kompetencji należy
w szczególności:
a) reprezentowanie W-MZT na zewnątrz oraz działanie w imieniu i na rzecz W-MZT;
b) zwoływanie posiedzeń Zarządu W-MZT oraz przewodniczenie im;
c) składanie władzom W-MZT informacji o podejmowanych na bieżąco decyzjach.
2. Podczas nieobecności Prezesa W-MZT jego uprawnienia wykonuje wskazany przez niego Wiceprezes
W-MZT.
3. Zakres zadań poszczególnych członków Zarządu W-MZT jest ustalany przez Zarząd W-MZT.
4. Zarząd W-MZT konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Prezes W-MZT proponuje kandydatów
na stanowiska Wiceprezesów W-MZT oraz kandydatów na inne funkcje w przypadku gdy uzna
to za stosowne.
§25
Do kompetencji Zarządu W-MZT należy w szczególności:
a) realizowanie programu i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT;
b) reprezentowanie W-MZT oraz działanie w jego imieniu;
c) realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu
tenisa w kraju;
d) uchwalenie planów działalności i sporządzenie kalendarzy imprez sportowych oraz działalności
W-MZT na dany rok kalendarzowy;
e) zarządzanie majątkiem i funduszami W-MZT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) uchwalanie planów działania i planów finansowych W-MZT
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g) sporządzanie sprawozdania z działalności Zarządu W-MZT;
h) koordynowanie działalności, udzielanie pomocy i dokonywanie oceny działalności Członków
W-MZT;
i) uchwalanie przepisów i regulaminów W-MZT;
j) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych działających
na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd W-MZT. Komisje składają wnioski
i wydają opinie w sprawach istotnych dla funkcjonowania W-MZT;
k) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz W-MZT;
l) podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do zawodników;
m) podejmowanie uchwał wskazanych w niniejszym w Statucie;
n) uchwalanie i zmienianie regulaminu pracy Zarządu W-MZT;
o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT;
p) interpretacja niniejszego Statutu W-MZT oraz regulaminów i innych aktów normatywnych
uchwalanych przez Zarząd W-MZT;
q) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów kadry wojewódzkiej oraz innych
członków kadry szkoleniowo-medycznej;
r) podejmowanie innych działań dla realizacji statutowych celów W-MZT, niezastrzeżonych dla
innych organów;
s) przyjmowanie i zwalnianie pracowników W-MZT oraz osób współpracujących z W-MZT;
t) wnioskowanie w sprawach odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych.
§26
1. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu W-MZT określa regulamin pracy Zarządu
W-MZT uchwalany przez Zarząd W-MZT na pierwszym posiedzeniu.
2. W okresie między posiedzeniami w sprawach nagłych decyzje podejmuje Prezes W-MZT. Decyzje
podjęte w tym trybie wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu W-MZT.
3. Posiedzenia Zarządu W-MZT odbywają się gdy zaistnieje potrzeba, lecz nie rzadziej niż dwa razy
w kwartale.
4. Posiedzenia Zarządu W-MZT zwołuje Prezes W-MZT, a w przypadku jego długotrwałej nieobecności
– Wiceprezes W-MZT.
5. Uchwały Zarządu W-MZT zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków Zarządu W-MZT. Przy równej liczbie oddanych głosów przeważa głos Prezesa W-MZT.
6. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Statucie Zarząd W-MZT jest uprawniony
do podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz zasady słuszności.
7. Zarząd W-MZT w trakcie trwania kadencji, na mocy podjętej uchwały, może wnieść o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT w sprawie odwołania członka Zarządu
W-MZT, w przypadku gdy Członek Zarządu W-MZT swoim działaniem lub zaniechaniem w sposób
rażący narusza zasady sprawowania swojej funkcji.
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8. Zarząd W-MZT wykonuje swoje obowiązki przy pomocy biura, którym kieruje Prezes W-MZT lub
upoważniony Członek Zarządu W-MZT.
9. W skład Zarządu W-MZT nie mogą wchodzić Członkowie Komisji Rewizyjnej W-MZT oraz osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§27
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej W-MZT należy kontrola całokształtu działalności
W-MZT ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Członków Komisji Rewizyjnej W-MZT wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT.
3. W skład Komisji Rewizyjnej W-MZT wchodzi trzech członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej
W-MZT wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej W-MZT mogą być wyłącznie delegaci na Walne Zgromadzenie
Delegatów W-MZT, to zastrzeżenie nie dotyczy kooptacji nowej osoby do Komisji Rewizyjnej
W-MZT zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 15 niniejszego paragrafu.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej W-MZT określa regulamin
uchwalany przez Komisję Rewizyjną W-MZT na pierwszym posiedzeniu.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej W-MZT odbywają się w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba, lecz
nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej W-MZT zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego długotrwałej
nieobecności – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej W-MZT.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej W-MZT zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej W-MZT. Przy równej liczbie oddanych głosów
przeważa głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MZT.
9. Komisja Rewizyjna W-MZT ma obowiązek przeprowadzić co najmniej raz na dwa lata kontrolę
całości działalności W-MZT i odbyć protokołowane posiedzenie.
10. Komisja Rewizyjna W-MZT przedkłada protokół oraz zalecenia pokontrolne Zarządowi W-MZT.
11. Komisja Rewizyjna W-MZT ma prawo występowania do Zarządu W-MZT z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej W-MZT lub upoważniony przez niego Członek Komisji Rewizyjnej W-MZT może brać
udział w posiedzeniach Zarządu W-MZT z głosem doradczym.
12. Komisja Rewizyjna W-MZT przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów W-MZT sprawozdanie
ze swojej działalności oraz wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi W-MZT
kończącemu swoją kadencję.
13. W skład Komisji Rewizyjnej W-MZT nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu W-MZT, etatowi
pracownicy W-MZT oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej.
14. Komisja Rewizyjna W-MZT w trakcie trwania kadencji, na mocy podjętej uchwały, może wnieść
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT w sprawie odwołania
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Członka Komisji Rewizyjnej W-MZT, w przypadku gdy Członek Komisji Rewizyjnej W-MZT swoim
działaniem lub zaniechaniem w sposób rażący narusza zasady sprawowania swojej funkcji.
15. W przypadku ustąpienia lub odwołania Członka Komisji Rewizyjnej W-MZT w trakcie trwania
kadencji, Komisja Rewizyjna W-MZT dokonuje kooptacji do swojego składu nowej osoby
na miejsce osoby, która ustąpiła lub została odwołana w trakcie trwania kadencji. Liczba
dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej W-MZT nie może przekroczyć jednej osoby.
16. W przypadku gdy liczba Członków Komisji Rewizyjnej W-MZT, które ustąpiły lub zostały odwołane,
w

trakcie

trwania

kadencji,

przekroczyła

jedną

osobę,

wyboru

na

zwolnione

miejsce

w Komisji Rewizyjnej W-MZT dokonuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT
zwołane w celu dokonania wyboru nowego lub nowych Członków Komisji Rewizyjnej W-MZT.
ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§28
1. W-MZT ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla tenisa działaczy, zawodników, trenerów
i sędziów.
2. W-MZT może występować o nadanie osobom wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu odznaczeń
państwowych, resortowych, związkowych i innych.
ROZDZIAŁ VI
STATUS ZAWODNIKÓW
§29
1. Zawodnicy, którzy biorą udział we współzawodnictwie organizowanym przez W-MZT muszą posiadać
licencję zezwalającą na uprawianie tenisa, wydawaną na zasadach określonych przez Polski Związek
Tenisowy.
2. W-MZT jest wyłącznym właścicielem logo „W-MZT”.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE W-MZT
§30

1. Majątek W-MZT stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.
2. Na fundusze W-MZT składają się:
a) wpływy z tytułu składek członkowskich i prowadzonych rozgrywek oraz innej działalności
statutowej;
b) dotacje;
c) wpływy z darowizn;
d) wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia.
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§31
1. Dla ważności oświadczeń woli W-MZT, w tym zaciągania zobowiązań, wymagane jest łączne
współdziałanie dwóch Członków Zarządu W-MZT, w tym Prezesa W-MZT.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek członkom, członkom organów lub pracownikom W-MZT;
b) przekazywania majątku W-MZT na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, na
zasadach

innych

niż

w

stosunku

do

osób

trzecich,

w

szczególności

jeżeli

to przekazanie następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Do realizacji zadań W-MZT Zarząd W-MZT może ustanowić pełnomocników upoważnionych do
dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Osoby upoważnione do składania w imieniu
Zarządu W-MZT oświadczeń w zakresie praw i obowiązków działają łącznie lub oddzielnie
w granicach umocowania.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE
§32
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 33
1.

Decyzja w sprawie rozwiązania W-MZT może zostać podjęta w drodze uchwały wyłącznie
w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT zwołanego specjalnie w tym celu.

2.

Uchwałę w sprawie rozwiązania W-MZT podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

3.

Uchwała o rozwiązaniu się W-MZT określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek W-MZT.
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