STATUT
MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
zwany w dalszej części statutu MOZTS zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane
stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe.
§2
Terenem działania MOZTS jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą władz
Warszawa.
§3
MOZTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
§4
MOZTS opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia spraw
moŜe zatrudniać pracowników.
§5
MOZTS jest członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego i w swojej działalności
kieruje się takŜe jego statutem, regulaminami, uchwałami jego władz i wytycznymi.
MOZTS moŜe być takŜe członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
§6
MOZTS posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz uŜywa pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II
Cele i kierunki działania
§7
Celem działania MOZTS jest rozwój i popularyzacja tenisa stołowego.
§8
MOZTS realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie zawodów i imprez sportowych.
2. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami MOZTS.
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków MOZTS, zawodników,
szkoleniowców i działaczy statutu MOZTS i wydanych przez PZTS przepisów
dotyczących uprawiania tenisa stołowego.
4. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych
celów.

Rozdział III
Członkowie MOZTS – ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi MOZTS mogą być Powiatowe Okręgowe Związki Tenisa
Stołowego, Kluby Sportowe, oraz inne organizacje realizujące cele MOZTS,
posiadające osobowość prawną.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą MOZTS na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
§ 11
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
MOZTS osobom fizycznym szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju tenisa stołowego.
2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa
wyborczego a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia WZD na wniosek Zarządu MOZTS.
§ 12
Członkowie MOZTS mają prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZD MOZTS.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz MOZTS oraz do oceny ich działania.
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynaleŜności do MOZTS.
§ 13
Członkowie MOZTS są obowiązani do:
1. Przestrzeganie statutu MOZTS, regulaminów oraz wszelkich przepisów regulujących
uprawianie tenisa stołowego.
2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników.
3. Udziału w zawodach organizowanych przez MOZTS.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

5. Podporządkowania się uchwałom władz MOZTS.
§ 14
Członkostwo wygasa w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań
wobec MOZTS.
2. Rozwiązania się stowarzyszenia bądź innej organizacji sportowej.
3. Wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu MOZTS za nieprzestrzeganie
statutu, regulaminów, uchwał lub działania na szkodę MOZTS.
4. Rozwiązania MOZTS lub jego likwidacji.
§ 15
W przypadku naruszenia przez członka MOZTS postanowień statutu, regulaminów lub
uchwał władz – Zarządowi MOZTS przysługuje prawo do:
1. Zwrócenia uwagi na dostrzeŜone uchybienia i Ŝądanie ich usunięcia w określonym
terminie.
2. Odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia
uchybienia.
3. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuŜszy niŜ sześć miesięcy – zawieszenie
polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do
udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych przez MOZTS.
4. Wykluczenia określonego w § 14 pkt. 3.
§ 16
Od uchwały Zarządu MOZTS w przedmiocie zawieszenia lub wykluczenia przysługuje
prawo odwołania do WZD MOZTS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu MOZTS.
Rozdział IV
Władze MOZTS
§ 17
Władzami MOZTS są:
- Walne Zebranie Delegatów
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
§ 18
1. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba Ŝe
WZD postanowi inaczej.
2. JeŜeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 19
Zarząd ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w
czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowania nie moŜe przekroczyć 1/3 ogólnej liczby
członków pochodzących z wyboru.
§ 20
Walne Zebranie Delegatów:
1. NajwyŜszą władzą MOZTS jest Walne Zebranie Delegatów, które moŜe być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy delegatów
uprawnionych do głosowania w I-terminie, natomiast w II-gim terminie bez względu na
ilość obecnych.
3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona wg klucza
uchwalonego przez Zarząd MOZTS.
§ 21
1. Sprawozdawcze WZD jest zwoływane przez Zarząd co roku, sprawozdawczo-wyborcze
zaś raz na 4 lata.
2. O terminie i miejscu oraz porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia delegatów co
najmniej na 2 tygodnie przez terminem WZD.

3. Nadzwyczajne WZD moŜe być zwołane:
- na mocy uchwały Zarządu MOZTS,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 1/3 członków MOZTS.
4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd MOZTS w terminie 30 dni od
daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 22
Do kompetencji WZD naleŜy:
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz MOZTS.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania MOZTS.
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się MOZTS.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego MOZTS.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
9. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych
władz.
11. Podejmowanie uchwał co do wysokości składek członkowskich MOZTS.

12. Podejmowanie uchwał w sprawach uszczuplenia majątku MOZTS.
§ 23
W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków MOZTS.
2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz o ile nie są delegatami,
członkowie honorowi i zaproszeni gości.
Zarząd Związku
§ 24
1. Zarząd MOZTS składa się z 9-11 członków wybranych na WZD. O ilości członków
Zarządu kaŜdorazowo decyduje WZD.
2. Prezes Zarządu jest wybierany w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów
zgłoszonych przez delegatów.
3. Kandydatury do Zarządu zgłaszane są przez nowo wybranego Prezesa i z Sali.
4. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona vce prezesów, skarbnika i sekretarza.
5. JeŜeli Prezes lub większe niŜ 1/3 liczba osób zrezygnuje z pracy w Zarządzie, Prezesa
lub skład Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów w wyborach uzupełniających na
posiedzeniu nadzwyczajnym.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym Prezesa lub jednego V-ce Prezesa.
3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez WZD.
§ 26
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. Reprezentowanie MOZTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał WZD MOZTS.
3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem MOZTS.
4. Opracowywanie kalendarza sportowego MOZTS.
5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych MOZTS.
6. Powoływanie Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych MOZTS oraz
uchwalenia ich regulaminów.
7. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami MOZTS.
8. Przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków MOZTS.
9. Wnioskowanie i opiniowanie
przyznawanych przez PZTS.
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Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego, jego zastępcy i
sekretarza.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności MOZTS.
2. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności MOZTS
oraz kontroli bieŜącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod
względem gospodarności, celowości oraz zgodności z postanowieniami statutu i
uchwałami WZD.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – określenie
terminu i sposobów ich usunięcie.
4. Składanie sprawozdań WZD oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia Zarządowi absolutorium.

5. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej dopuszczalne jest dokooptowanie
innej osoby w liczbie nie większej niŜ 1/3 (1 osoba). JeŜeli większa liczba osób
zrezygnuje z pracy w Komisji, nowy skład wybiera WZD w wyborach uzupełniających
na posiedzeniu nadzwyczajnym.

6. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez WZD.
Rozdział V
Nagrody i kary
§ 29
1. Zarząd MOZTS ma prawo wyróŜniania i nagradzania zasłuŜonych zawodników,
szkoleniowców, sędziów i działaczy.
2. Zarząd MOZTS ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w pkt. 1.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego, rodzaj kar, określa regulamin dyscyplinarny PZTS.
Rozdział VI
Majątek MOZTS
§ 30
Majątek MOZTS stanowią nieruchomość, ruchomości i fundusze.
Na fundusze MOZTS składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dotacje.
3. Darowizny.

4. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową
regulowanej odrębnymi przepisami.

§ 31
Dla waŜności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych MOZTS
wymagane jest współdziałanie dwóch z następujących osób: Prezesa lub jednego z V-ce
Prezesów, Skarbnika lub Księgowego.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 32

1. Zmiana statutu moŜe być uchwalana przez WZD MOZTS większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Zmiana statutu wymaga dla swej waŜności zatwierdzenia przez władzę
rejestracyjną.
§ 33

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się MOZTS podejmuje WZD większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się MOZTS określa sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek MOZTS.
3. Likwidator po zakończeniu prac występuje do organu rejestrowego z wnioskiem
o skreślenie MOZTS z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

