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STATUT 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TEQBALL 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Polski Związek Teqball zwany dalej Związkiem stanowi związek sportowy mający na celu rozwój  

i popularyzację w Polsce dyscypliny sportowej Teqball, która łączy w sobie elementy gry w piłkę 

nożną oraz tenisa stołowego. 

2. Związek może używać nazwy skróconej PZTeq 

§ 2 

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku – Prawo o sporcie 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 

statutu. 

2. Związek posiada osobowość prawną. 

3. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w sferze 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

4. Związek realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Dla prowadzenia swojej 

działalności statutowej i organizacyjnej Związek może zatrudniać pracowników. 

§ 3 

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów 

statutowych Związek może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw,  

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4 

1. Związek współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym 

samym lub podobnym profilu działalności.  

2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych  

o podobnym celu działania. 

§ 5 

Czas trwania Związku jest nieograniczony. 
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Rozdział II  

Cele i sposoby działania Związku 

§ 6 

Celem Związku jest: 

1) organizacja, rozwój i popularyzacja dyscypliny sportowej Teqball na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami; 

2) upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, rozwijanie 

sportu wyczynowego; 

3) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działalności zrzeszonych w Związku członków; 

4) wspieranie działalności klubów sportowych; 

5) szkolenie młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej Teqball; 

6) reprezentowanie spraw dyscypliny sportowej Teqball w kraju i za granicą; 

7) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej 

Związku; 

8) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

§ 7 

Związek realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez: 

1) opracowywanie kierunków rozwoju dyscypliny sportowej Teqball w Polsce; 

2) kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją 

dyscypliny sportowej Teqball; 

3) organizowanie w sposób bezpośredni i pośredni zawodów krajowych, międzypaństwowych  

i międzynarodowych; 

4) organizowanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi; 

5) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

społeczno-politycznymi i sportowymi; 

6) prowadzenie powszechnych form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego wypoczynku 

oraz umiejętności jego organizowania; 

7) organizowanie życia sportowego i rekreacji, obozów sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych; 

8) utrzymywanie kontaktów z klubami sportowymi w kraju i za granicą; 

9) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki 

informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Związku; 

10) zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla dyscypliny sportowej 

Teqball; 
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11) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, konferencyjnej, 

badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych; 

12) występowanie do właściwych jednostek administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą 

dotyczącą regulacji prawnych, finansowych i innych dotyczących działalności Związku; 

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych. 

§ 9 

Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe posiadające drużyny mężczyzn lub kobiet  

w zakresie dyscypliny sportowej Teqball lub posiadające w swej strukturze sekcję tej dyscypliny; 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków przez swoich przedstawicieli; 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich 

przedstawicieli; 

3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością Związku; 

4) wyrażania opinii o działalności Związku; 

5) uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku; 

6) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku, w miarę posiadanych 

możliwości finansowych przez Związek; 

7) żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących działalności 

w zakresie dyscypliny sportowej Teqball; 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Związku; 

2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu dyscypliny sportowej Teqball; 

3) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku. 

§ 12 

1. Wszyscy założyciele stają się członkami zwyczajnymi Związku z mocy prawa z dniem rejestracji 
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Związku. 

2. Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy, który złoży pisemną deklarację. 

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Związku na podstawie 

deklaracji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

§ 13 

Członek zwyczajny może być zawieszony w swoich prawach przez Zarząd Związku w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu, regulaminów wewnętrznych lub uchwał władz Związku. 

Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność 

i rozwój Związku lub dyscypliny sportowej Teqball. 

2. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

Związku. 

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

§ 15 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Związku. 

2. Członkiem wspierającym może być również inna jednostka organizacyjna, której celem jest 

działalność w zakresie kultury fizycznej. 

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 

Związku. 

4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

5. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów 

wewnętrznych i uchwał władz Związku. 

§ 16 

Członkowie Związku mają prawo do umieszczania informacji o swoim członkostwie na wizytówkach, 

publikacjach handlowych lub informacyjnych oraz własnych stronach internetowych. 

§ 17 

Członkostwo Związku ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku; 

2) rozwiązania się podmiotu będącego członkiem Związku, postawienia go w stan likwidacji lub 
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ogłoszenia upadłości, 

3) wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadku nieprzestrzegania 

postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Związku czy też w przypadku działania na 

szkodę Związku, podejmowania działań sprzecznych z obowiązującym prawem, mających 

negatywny wpływ na funkcjonowanie Związku; 

4) odebrania honorowego członkostwa na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej na wniosek Zarządu Związku. 

§ 18 

1. Od uchwał podjętych w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku 

przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia 

przedmiotowej uchwały na piśmie. 

2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Rewizyjną członek jest zawieszony w swoich 

prawach. 

3. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 

 

 Rozdział IV  

Władze Związku 

§ 19 

Do władz Związku należą: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 20 

1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru władz nowej 

kadencji. W przypadku niewybrania nowych władz po upływie kadencji dotychczasowych, pełnią 

one swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz na następną kadencję. 

2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje 

spośród przedstawicieli członków Związku. 

3. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi 

inaczej. 

4. Na uzasadniony pisemnie wniosek członka organu Związku, zgłoszony przed głosowaniem, 

głosowanie może zostać utajnione.  
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§ 21  

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem. 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. 

3. Walne Zebranie dzieli się na: 

a) zwyczajne sprawozdawczo - wyborcze zwoływane raz na cztery lata; 

b) zwyczajne sprawozdawcze zwoływane w połowie trwania kadencji władz Związku; 

c) nadzwyczajne zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek 

co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć 

nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku. 

§ 22 

1. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim Zebranie może obradować skutecznie bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

2. W Walnym Zebraniu oprócz członków zwyczajnych oraz członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający osobiście 

bądź ich pełnomocnicy, przedstawiciele organu nadzorującego Związek oraz zaproszeni goście. 

§ 23 

Do kompetencji zwyczajnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z 4-letniej działalności ustępującego Zarządu 

Związku i Komisji Rewizyjnej; 

2) udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku 

lub poszczególnym członkom Zarządu; 

3) uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku; 

4) uchwalanie zmian statutu Związku; 

5) wybór i odwoływanie członków organów Związku; 

6) podejmowanie na wniosek Zarządu Związku uchwał w sprawie nadania członkostwa 

honorowego; 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub członków Związku; 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku; 

10) rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad. 

 

§ 24 

Do kompetencji zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zebrania należą - poza rozpatrzeniem 
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sprawozdania Zarządu Związku z działalności za okres połowy kadencji - sprawy wymienione w § 23 

niniejszego statutu z wyłączeniem pkt 1, 2 i 5. 

§ 25 

Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozstrzyganie spraw, dla których 

rozpoznania zostało zwołane. 

§ 26 

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty 

elektronicznej. 

2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad (sprawozdanie Zarządu, porządek 

i regulamin obrad itp.) winny być przesłane członkom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania. 

3. Członkowie mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad przed rozpoczęciem Walnego 

Zebrania. 

§ 27 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, a także powołania i odwołania Prezesa Zarządu, zapadają 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków Walnego Zebrania. 

3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

§ 28 

1. Organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Związku jest Zarząd Związku. 

2. Zarząd Związku składa się z 3 członków– w tym Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch 

Wiceprezesów – wybranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem. 

§29 

1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden 

z Wiceprezesów. 

2. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w pierwszej kolejności 

oddzielnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby uczestniczące w Walnym 

Zebraniu z głosem stanowiącym. 

3. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród 

kandydatów zgłoszonych przez wybranego Prezesa oraz osoby uczestniczące w Walnym 

Zebraniu z głosem stanowiącym. 

4. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarząd dokonuje wyboru nowego Prezesa 
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spośród swoich członków na swoim najbliższym posiedzeniu. W przypadku braku decyzji  

o wyborze nowego Prezesa spośród członków Zarządu, wyboru na tę funkcje dokonuję się na 

nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 

5. W przypadku ustąpienia z funkcji członka/członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarząd 

ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w ich miejsce. Co najmniej 1/3 

składu Zarządu musi jednak pochodzić z wyboru. 

6. W skład Zarządu mogą zostać wybrane osoby spoza członków Związku. 

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku  

z pełnioną funkcją. 

8. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. 

§30 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego 

Zebrania, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych Związku 

oraz realizacji celów statutowych; 

2) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 

3) reprezentowanie Związku wobec osób trzecich; 

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

5) prowadzenie rejestru członków; 

6) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, 

środków pochodzących z ofiarności publicznej i innych; 

7) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych 

organizacji; 

8) nadzór nad organizacją i pracą Biura Związku w razie jego powołania zgodnie z § 33 niniejszego 

statutu. 

§ 31 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają 

się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie prowadzi Prezes Zarządu 

lub wyznaczony członek Zarządu. 

2. Obecność na posiedzeniach Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia 

udziału w posiedzeniu należy niezwłocznie zawiadomić Prezesa. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. 

§ 32 
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W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Związek reprezentuje 

członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zebrania. 

§ 33 

1. Zarząd może powołać Biuro Związku, zwane dalej „Biurem”. 

2. Biuro służy realizacji celów i zadań Związku, prowadząc działania o charakterze organizacyjnym. 

3. Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Związku, uchwały Walnego Zebrania oraz 

regulamin wewnętrzny uchwalony przez Zarząd. 

4. Kierownictwo nad Biurem sprawuje Dyrektor. 

5. Skład, formy działania oraz pozostałe kwestie organizacyjne Biura podlegają regulacji 

w jego regulaminie wewnętrznym.  

§ 34 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku, odpowiedzialnym przed Walnym 

Zebraniem. W jej skład wchodzi trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w miejsce tych, 

którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z pracy w Komisji w czasie trwania kadencji, przy czym 

zawsze co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru. 

4. W razie rezygnacji członków Komisji w liczbie większej niż połowa jej składu Zarząd zwoła 

nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym wybrany zostanie nowy skład Komisji. 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności 

Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Protokoły kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi przedkładane są Zarządowi Związku. 

Komisja może żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna, po upływie kadencji władz Związku, przedstawia Walnemu Zebraniu 

Członków sprawozdanie ze swojej działalności i ma wyłączne prawo do składania wniosku  

o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku bądź poszczególnym jego 

członkom. 

4. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział  

w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym. 

 

§ 36 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
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1) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli statutowych działalności Zarządu, 

co najmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej 

pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności 

z uchwałami Walnego Zebrania; 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku, 

3) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu. 

§ 37 

1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

członków Komisji. 

 

Rozdział V 

Majątek Związku 

§ 38 

1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Związku składają się w szczególności: 

a) dochody z posiadanych ruchomości i nieruchomości; 

b) wpływy z działalności statutowej; 

c) wpływy z darowizn, zapisów i spadków; 

d) wpływy z reklam i umów zawartych z organizatorami zawodów zleconych przez Związek; 

e) wpływy z dotacji. 

 

Rozdział VI 

Reprezentacja Związku w kontaktach zewnętrznych 

§ 39 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Związku, w tym majątkowych, zawierania 

umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie 

lub Prezes działający samodzielnie. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu Związku 

§ 40 

1. Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie uchwały Walnego 
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Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów. 

2. Zmiana statutu dla swej ważności wymaga uprzedniego zawiadomienia członków Związku  

o proponowanych zmianach w formie pisemnej, na 14 dni przed proponowanym terminem 

podjęcia uchwały o zmianie statutu.  

 

Rozdział VIII 

Rozwiązanie Związku 

§ 41 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie 

przeznaczony zostanie majątek Związku. 

 

 

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU 

 

 

 

 
 

 

 


