STATUT
STOWARZYSZENIA KALISKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Uchwalony przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w dniu 30.06.2021r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Kaliskie Towarzystwo Tenisowe, zwane dalej Stowarzyszeniem lub „KTT”, jest
klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia i organizacją społeczną, zrzeszającą
miłośników tenisa ziemnego, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy i aktywności społecznej wszystkich jego członków.
3. KTT może zatrudniać pracowników dla prowadzenia określonych spraw i zapewnienia sprawnej
działalności statutowej.
4. KTT może prowadzić działalność gospodarczą i handlową z przeznaczeniem uzyskanych środków na
działalność statutową KTT oraz pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.
§2
1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
2. Nazwa Kaliskie Towarzystwo Tenisowe jest prawnie zastrzeżona.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto
Kalisz.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i federacji o takiej
samej lub podobnej działalności, pod warunkiem, że nie jest ono sprzeczne z postanowieniami
niniejszego statutu.
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cel, zadania i sposoby ich realizacji
§6
1. Celem KTT jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności propagowanie, szkolenie i
uprawianie tenisa.
b) działalność charytatywna
c) kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje następującymi środkami:
a) organizacją rozgrywek tenisowych dla dzieci i dorosłych, zarówno na poziomie zawodniczym, jak i
amatorskim,
b) organizacją turniejów, zbiórek, z przeznaczeniem środków na cele charytatywne
c) prowadzeniem działalności szkoleniowej,
d) organizacją imprez sportowych, mających na celu propagowanie tenisa,
e) nawiązywaniem współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie
swojej działalności podobną problematykę, inspirowaniem i wdrażaniem różnorodnych form
popularyzujących działalność i cele Stowarzyszenia,
f)

współpracę z Polskim Związkiem Tenisowym,

g)

udział członków KTT w rozgrywkach tenisowych w Polsce i poza granicami,

h) czuwanie nad należytym poziomem etycznym wśród członków Stowarzyszenia,
i) organizacją imprez o charakterze kulturalnym ( np. Koncerty na kortach, Turniej z okazji Dnia
Niepodległości, itp.),
j) finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej, przyjętej
uchwałą przez Zarząd KTT.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) brania udziału w walnych zgromadzeniach członków z głosem stanowiącym, czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz KTT,
b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
d) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
f) uczestnictwa w zespołach i komisjach problemowych w innych organizacjach, których
Stowarzyszenie jest członkiem.

§ 10
1. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek członka KTT
złożonego do Zarządu KTT osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem
czynnych i biernych praw wyborczych oraz głosu stanowiącego. Dodatkowo przysługuje mu
zwolnienie z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe jest nadawane na okres nieograniczony.
4. Członkostwo honorowe może być nadawane pośmiertnie.
§ 11
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające i wspierające materialnie
cele KTT.
2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie złożonej deklaracji na posiedzeniu
Zarządu Stowarzyszenia oraz po opłaceniu zadeklarowanej składki.
§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zjazdach
Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania zasad etyki w sporcie,
d) terminowego opłacania składek członkowskich,
e) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa.
§ 14
Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu KTT
2) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich nieuregulowania ich,
mimo wezwania do zapłaty, w ciągu 2 tygodni lub z powodu nieusprawiedliwionego braku
zaangażowania w prace Stowarzyszenia,
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków KTT
4) ubezwłasnowolnienia,

5) utraty praw publicznych,
6) śmierci członka.
§ 15
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu KTT,
b) podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków, między innymi w związku z zaleganiem
powyżej 6 miesięcy z wpłatą kolejnej składki rocznej.
§ 16
Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu w ciągu
30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV. Władze i struktura organizacyjna
§ 17
1. Władzami Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego są:
a) Walny Zjazd Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walny Zjazd Członków powołuje Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną .
§ 18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub
tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zjazdu Członków w tym przedmiocie.
§ 19
1. Członkowie władz pełnią funkcje społecznie.
2. Dopuszcza się możliwość wynagradzania członków zarządu za czynności związane z pełnioną
funkcją. W imieniu stowarzyszenia, jako pracodawcy albo zleceniodawcy, umowę z członkiem
zarządu może podpisać jedynie członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków
stowarzyszenia.

§ 20
1. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania plus 1
osoby.
2. Głosowanie inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.

§ 21
W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka władz Stowarzyszenia władzom tym przysługuje
prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba członków nowych nie może być większa od 1/3 wszystkich
członków.
§ 22
1. Najwyższą władzą jest Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwołany przez Zarząd.
2. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły,
d) uchwalanie zmian do Statutu,
e) uchwalanie regulaminów Walnego Zjazdu Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Ligowej
oraz regulaminu korzystania z kortów,
f) wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej ,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
h) nadawanie godności członka honorowego.
§ 24
1. Walny Zjazd Członków jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania plus 1 osoba, a w drugim terminie
bez względu na ilość obecnych.
2. Drugi termin Zjazdu odbywa się co najmniej 15 minut po stwierdzeniu braku kworum w
pierwszym terminie.
§ 25
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków zawiadamia Zarząd
na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.
2. Zwołanie posiedzenia następuje w drodze powiadomienia każdego członka Stowarzyszenia za
pomocą telefonu (SMS) lub poczty e-mail.
3. Obrady Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 26
1. Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany przez Zarząd w terminie 4 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 27
W skład Zarządu wybierani zostają: prezes i od 3 do 6 członków.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu
Członków,
3) uchwalanie planów działalności, preliminarza wydatków i budżetu,
4) powoływanie komisji problemowych w miarę występujących potrzeb,
5) przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających oraz występowanie na
Walnym Zjeździe Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7) określanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
8) zawieszanie członkostwa na wniosek członka w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach
losowych na czas trwania przeszkody,
9) przyjmowanie i zwalniane pracowników KTT,
10) stosowanie nagród i kar ,
11) podejmowanie innych czynności związanych z działalnością KTT a nie zastrzeżonych dla innych
władz Stowarzyszenia.
§ 29
1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50% członków
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż raz na 3 miesięcy.
§ 30
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
1. członkowie Komisji Rewizyjnej,
2. przedstawiciele członków wspierających,
3. goście zaproszeni przez Zarząd.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna zostaje powołana do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna na Walnym Zjeździe przestawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium Zarządowi.

3. Pierwszego naboru do Komisji Rewizyjnej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Walnego
Zjazdu Członków po rejestracji Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym wybranego ze swego grona przewodniczącego i
podejmuje uchwały większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Członków.
§ 32
Nagrody i kary
1. Zarząd KTT ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla tenisa zawodników, instruktorów
i działaczy.
2. Zarząd KTT ma prawo nakładania kar na członków zarządu, zawodników, trenerów, instruktorów,
działaczy należących do KTT

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§ 33
1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze się składają:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny,
d. spadki,
e. zapisy.
3. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
1. Uchwały dotyczące zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd
Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest jego Zarząd lub powołana na podstawie uchwały Walnego
Zjazdu Członków Komisja Likwidacyjna.
§ 35
W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, oprócz Statutu mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

