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UCHWAŁA NR 3
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Z DNIA 24 LISTOPADA 2012 ROKU

O CZŁONKOSTWIE
W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Zakres regulacji
Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad dotyczących uzyskiwania i utraty
członkostwa w Polskim Związku Tenisa Stołowego z siedzibą Warszawie (określanego dalej
jako: „Związek” lub „PZTS”), w tym szczegółowych warunków i trybu przyjmowania członków
Związku.
§ 2.
Kategorie członków Związku
Związek zrzesza członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

Rozdział 2.
Członkowie zwyczajni
§ 3.
Zakres podmiotowy
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.
§ 4.
Tryb przyjmowania członków zwyczajnych
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej uchwały, członków zwyczajnych Związku
przyjmuje Zarząd PZTS na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.
2. Do zgłoszenia o przyjęcie na członka zwyczajnego Związku muszą być obowiązkowo
dołączone następujące dokumenty:
1) uwierzytelniona
2)
3)

4)

5)

kopia zarejestrowanego statutu, umowy albo aktu
założycielskiego kandydata;
aktualny na dzień składania zgłoszenia odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
kandydata;
aktualne na dzień składania zgłoszenia zaświadczenie, wystawione przez PZTS lub
właściwy wojewódzki związek tenisa stołowego, o uczestniczeniu przez
zawodników kandydata we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
PZTS lub wojewódzki związek tenisa stołowego;
podpisana, zgodnie z zasadami reprezentacji kandydata, deklaracja, że kandydat
będzie zawsze przestrzegać wszelkich przepisów statutów, regulaminów,
wytycznych, decyzji i innych regulacji prawnych PZTS oraz międzynarodowych
federacji sportowych, do których należy PZTS, w tym przepisów gry, oraz
zapewniać ich przestrzeganie przez własnych członków, a w szczególności kluby,
działaczy i zawodników;
potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej (wpisowego).

3. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zarząd PZTS podejmuje
uchwałę o przyjęciu danej osoby prawnej jako członka zwyczajnego Związku.
§ 5.
Tryb uzyskiwania członkostwa zwyczajnego przez kluby sportowe
1. Klub sportowy posiadający sekcję tenisa stołowego, uzyskując, zgodnie ze statutem
danego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, członkostwo w wojewódzkim
związku tenisa stołowego, będącym członkiem zwyczajnym Związku, staje się

równocześnie i automatycznie członkiem zwyczajnym Związku, bez konieczności
podejmowania odrębnej uchwały przez Zarząd PZTS, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 3 i 4 poniżej.
2. Wojewódzkie związki tenisa stołowego są zobowiązane do uzyskania od klubów
sportowych posiadających sekcję tenisa stołowego, ubiegających się o członkostwo w
ich strukturze, dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-4 niniejszej uchwały.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dany klub sportowy posiadający sekcję
tenisa stołowego, przystępujący do wojewódzkiego związku tenisa stołowego,
jednoczesne złoży oświadczenie o rezygnacji z chęci uzyskania członkostwa
zwyczajnego w Związku. Nie wyklucza to możliwości uzyskania następnie przez taki
klub status członka wspierającego Związku.
4. Gdy w danym województwie nie został utworzony wojewódzki związek tenisa
stołowego kluby sportowe posiadające sekcję tenisa stołowego mogą uzyskać
członkostwo bezpośrednio w Związku, stosownie do postanowień § 4 niniejszej
uchwały, na podstawie uchwały Zarządu PZTS, 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. W przeciwnym wypadku kluby sportowe posiadające
sekcję tenisa stołowego mające siedziby na terenie danego województwa, w liczbie
wystarczającej do utworzenia przez te kluby wojewódzkiego związku tenisa
stołowego, powinny utworzyć wojewódzki związek tenisa stołowego, który następnie
wystąpi do Związku o uzyskanie członkostwa zwyczajnego. Wraz z uzyskaniem
członkostwa zwyczajnego w Związku przez utworzony w ten sposób wojewódzki
związek tenisa stołowego, członkami Związku staną się również zrzeszone w nim
kluby sportowe posiadające sekcję tenisa stołowego.
§ 6.
Prawa i obowiązki członków zwyczajnych
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) brania udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach
Delegatów Związku za pośrednictwem swoich delegatów, wybieranych zgodnie z
zasadami określonymi w § 22 ust. 1 lit. a Statutu PZTS;
2) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Związku – poprzez swych
delegatów wybieranych zgodnie z zasadami określonymi w § 22 ust. 1 lit. a
Statutu PZTS;
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku;
5) wyrażania opinii o działalności Związku wynikającej z troski o dobro Związku i jego
członków;
6) uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach
Związku;

7) pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku.
2. Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa
stołowego;
2) dbania o dobre imię Związku;
3) przestrzegania Statutu PZTS, regulaminów PZTS oraz innych przepisów
obowiązujących w sporcie;
4) uiszczania corocznych składek członkowskich na rzecz Związku oraz innych opłat
statutowych w wysokości ustalonej przez Zarząd PZTS.
Rozdział 3.
Członkowie wspierający
§ 7.
Zakres podmiotowy
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.
§ 8.
Tryb przyjmowania członków wspierających
1. Członków wspierających Związku przyjmuje Zarząd PZTS na podstawie ich pisemnego
zgłoszenia.
2. Do zgłoszenia o przyjęcie na członka wspierającego Związku muszą być obowiązkowo
dołączone następujące dokumenty:
1) w przypadku osób prawnych – dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-5

niniejszej uchwały;
2) w przypadku pełnoletnich osób fizycznych:
a) kserokopia dowodu osobistego;
b) aktualne na dzień składania zgłoszenia zaświadczenie, wystawione przez PZTS
lub właściwy wojewódzki związek tenisa stołowego, o uczestniczeniu
kandydata we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS lub
wojewódzki związek tenisa stołowego;
c) podpisana własnoręcznie deklaracja, że kandydat będzie zawsze przestrzegać
wszelkich przepisów statutów, regulaminów, wytycznych, decyzji i innych
regulacji prawnych PZTS oraz międzynarodowych federacji sportowych, do
których należy PZTS, w tym przepisów gry;
d) potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej (wpisowego);
3) w przypadku małoletnich osób fizycznych:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b, c i d;

b) oświadczenie zawierające zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata na
uzyskanie przez kandydata członkostwa wspierającego Związku.
3. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zarząd PZTS podejmuje
uchwałę o przyjęciu danej osoby fizycznej lub osoby prawnej jako członka
wspierającego Związku.
§ 9.
Prawa i obowiązki członków wspierających
1. Członkowie wspierający Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych
Związku, z wyjątkiem wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach
Delegatów PZTS.
2. Członkowie wspierający Związku powinni popierać cele PZTS i wspierać go.
3. Ponadto członkowie wspierający Związku są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa
stołowego;
2) dbania o dobre imię Związku;
3) przestrzegania Statutu PZTS, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w
sporcie;
4) uiszczania corocznych składek członkowskich na rzecz Związku oraz innych opłat
statutowych w wysokości ustalonej przez Zarząd PZTS.
Rozdział 4.
Członkowie honorowi
§ 10.
Zakres podmiotowy
Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju
tenisa stołowego.
§ 11.
Tryb przyjmowania członków honorowych
Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Delegatów
PZTS, działając na wniosek Zarządu PZTS lub co najmniej 10 delegatów.
§ 12.
Prawa członków honorowych
Członkowie honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Związku, z
wyjątkiem wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Delegatów PZTS.

Rozdział 6.
Zawieszenie i ustanie członkostwa oraz tryb odwoławczy
§ 13.
Zawieszanie członków Związku
1. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd PZTS w
przypadkach naruszenia postanowień Statutu.
2. Zawieszenie członka Związku następuje na czas nie dłuższy niż 1 rok.
3. Zawieszonemu członkowi Związku nie przysługują prawa określone w § 13 Statutu
PZTS.
§ 14.
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka Związku, zgłoszonego na piśmie, do Zarządu PZTS;
2) likwidacji lub śmierci (w przypadku członków wspierających będących osobami
fizycznymi i członków honorowych) członka Związku;
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZTS, w przypadku
rażącego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu PZTS, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członek honorowy może być pozbawiony członkostwa jedynie przez Walne
Zgromadzenie Delegatów PZTS, na wniosek Zarządu PZTS lub delegatów, w razie:
1) rażącego naruszenia przez członka honorowego Związku Statutu PZTS;
2) działania przez członka honorowego Związku na szkodę PZTS;
3) dopuszczenia się czynu niegodnego członka honorowego Związku.
§ 15.
Tryb odwoławczy
1. Od uchwały Zarządu PZTS o:
1) odmowie przyjęcia w poczet członków Związku;
2) zawieszeniu w prawach członkowskich;
3) wykluczeniu członka Związku;
członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
Delegatów PZTS.
2. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu PZTS.

Rozdział 7.
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 16.
Regulacje przejściowe
1. Dotychczasowi członkowie Związku zachowują swój aktualny status, o ile nie jest to
niezgodne z postanowieniami Statutu PZTS.
2. Kluby sportowe, które są członkami wojewódzkich związków tenisa stołowego w
chwili wejścia w życie niniejszej uchwały stają się równocześnie i automatycznie
członkami zwyczajnymi Związku, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały
przez Zarząd PZTS, chyba że złożą odmienne oświadczenie w tym przedmiocie.
3. W przypadku wystąpienia niezgodności, o której mowa w ust. 1 i konieczności zmiany
kategorii członkostwa przez danego członka Związku, Zarząd PZTS podejmie, na
wniosek zainteresowanego podmiotu, stosowną uchwałę.
§ 17.
Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy dla Związku sąd
rejestrowy zmian Statutu PZTS uchwalonych w dniach 6 maja 2012 roku i 24 listopada 2012
roku.
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