REGULAMIN KOLEGIUM DS. TENISA NA WÓZKACH
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

I. Przepisy ogólne
§1
Kolegium ds. Tenisa na Wózkach Polskiego Związku Tenisowego, zwane dalej Kolegium, działa na
podstawie statutu PZT, uchwały Zarządu Polskiego Związku Tenisowego z dnia 27 września 2017 roku
oraz niniejszego regulaminu.
§2
Kolegium jest organem pomocniczym Zarządu PZT do spraw związanych z upowszechnianiem,
rozwojem i promocją tenisa na wózkach w środowisku osób niepełnosprawnych.
II. Cele i zakres działania
§3
Celem działania Kolegium jest:
1. koordynacja wszelkich spraw związanych z tenisem na wózkach;
2. organizacja krajowego współzawodnictwa w tenisie na wózkach;
3. przygotowanie reprezentacji kraju do współzawodnictwa międzynarodowego oraz zapewnienie
jej warunków udziału w nim;
4. reprezentowanie tenisa na wózkach w międzynarodowych organizacjach sportowych;
5. popularyzacja tenisa oraz działalność edukacyjna i wychowawcza w tym zakresie;
6. reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych uprawiających tenis wobec Zarządu PZT
oraz po otrzymaniu rekomendacji wobec innych organizacji.
§4
Kolegium realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. przygotowywanie wniosków i ofert do MSiT oraz w miarę możliwości do innych organizacji
i instytucji;
2. przygotowanie składu kadry narodowej oraz paraolimpijskiej i przedstawienie do zatwierdzenia
przez Zarząd PZT;
3. organizację wyjazdów reprezentacji;
4. przygotowywanie kalendarza turniejów krajowych;
5. opiniowanie zmian w regulaminach dotyczących tenisa na wózkach;
6. koordynację spraw związanych z listami klasyfikacyjnymi;
7. zarządzanie stroną internetową;
8. współpracę z WZT oraz innymi organizacjami sportowymi, a także stowarzyszeniami
i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. kierowanie działalnością finansową w ramach środków przeznaczonych na rozwój tenisa na
wózkach;
10. występowanie przedstawiciela Kolegium na posiedzeniach Zarządu PZT w sprawach
wynikających z zakresu działalności Kolegium.
11. zgłaszanie zawodników do wyróżnień (odznaczeń, nagród) do PZT oraz do innych instytucji
i organizacji.
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III. Struktura
§5
Struktura Kolegium:
1. Prezydium
2. Komisja Rewizyjna
IV. Powołanie i skład Prezydium
§6
Prezydium
jest powoływane

1. Prezydium oraz jego skład
i odwoływane przez Zarząd PZT
w drodze uchwały.
2. Prezydium składa się z 4 osób, z których trzy reprezentują środowisko osób niepełnosprawnych,
jedna zaś jest wskazywana przez Zarząd PZT.
3. Trzech reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych wybieranych jest poprzez
głosowanie podczas spotkania zawodników i przedstawicieli klubów biorących udział we
współzawodnictwie w tenisie na wózkach, posiadających aktualną licencję PZT.
4. Spotkanie wyborcze Prezydium może zostać zwołane na wniosek:
• Zarządu PZT,
• Kolegium,
• co
najmniej
3/5
klubów
biorących
udział
we
współzawodnictwie
w tenisie na wózkach i posiadających aktualną licencję klubową PZT.
5. Prezydium wyłania ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza z zastrzeżeniem, że
Przewodniczącym może zostać wybrany jedynie reprezentant środowiska osób
niepełnosprawnych.
6. Kadencja Prezydium trwa 2 lata liczone od 1 dnia miesiąca następującego po powołaniu przez
Zarząd PZT.
7. Wniosek o rozwiązanie Prezydium lub odwołanie jego członków może zostać zgłoszony do
Zarządu PZT na wniosek co najmniej 3/5 klubów biorących udział we współzawodnictwie
w tenisie na wózkach i posiadających aktualną licencję klubową PZT.
V. Powołanie i skład Komisji Rewizyjnej
§7
Komisja Rewizyjna
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są poprzez głosowanie podczas spotkania
zawodników i przedstawicieli klubów biorących udział we współzawodnictwie w tenisie na
wózkach i posiadających aktualną licencję PZT zwykłą większością głosów.
3.
Spotkanie wyborcze Komisji może zostać zwołane na wniosek:
• Zarządu PZT,
• Kolegium,
• co
najmniej
3/5
klubów
biorących
udział
we
współzawodnictwie
w tenisie na wózkach i posiadających aktualną licencję klubową PZT.
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4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
5. Przewodniczącym Komisji nie może być przedstawiciel tego samego klubu co Przewodniczący
Prezydium.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej równa jest z kadencją Prezydium.
7. Komisja Rewizyjna co najmniej raz do roku bada zgodność działalności Prezydium
z niniejszym Regulaminem, Statutem PZT, uchwałami Prezydium oraz uchwałami władz PZT.
8. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania z zakresu kontroli podejmowane z własnej
inicjatywy.
9. Co najmniej raz do roku Komisja Rewizyjna przedkłada Prezydium protokół oraz zalecenia
pokontrolne.

VI. Organizacja pracy Kolegium
§8
1. Posiedzenia Prezydium prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony
przez niego członek Prezydium.
2. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym:
• osoby delegowane przez Zarząd PZT,
• członkowie Komisji Rewizyjnej,
• osoby zaproszone przez członków Prezydium.
3. Posiedzenia Prezydium i zebrania Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać stacjonarnie lub
niestacjonarnie tj. za pośrednictwem konferencji internetowej lub telekonferencji.
4. Posiedzenia Prezydium powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
5. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, a w razie jego
nieobecności głos prowadzącego posiedzenie.
7. Przewodniczący rozdziela zadania pomiędzy poszczególnych członków Prezydium, określając
termin ich wykonania.
8. Prezydium wydaje opinie w formie uchwał zamieszczanych w notatkach z posiedzeń.
9. Do obowiązków Sekretarza Prezydium należą sprawy związane z obsługą posiedzeń,
a w szczególności:
• kompletowanie i przygotowanie dokumentów na posiedzenia Prezydium,
• zawiadamianie członków oraz zapraszanych osób o terminach posiedzeń Prezydium,
• protokołowanie posiedzeń Prezydium,
• przygotowywanie materiałów z działalności Kolegium i publikowanie ich na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisowego.
10. Prezydium sporządza roczne sprawozdania ze swej działalności, które przedkłada Zarządowi
Polskiego Związku Tenisowego.
11. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Prezydium,
reprezentuje je na zewnątrz.
12. Za udział w posiedzeniach stacjonarnych wszystkim uczestnikom przysługuje zwrot kosztów
przejazdu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w Polskim Związku
Tenisowym.
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13. Za udział w stacjonarnych zebraniach Komisji Rewizyjnej, członkom Komisji przysługuje zwrot
kosztów przejazdu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi
w Polskim Związku Tenisowym, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przysługuje za maksymalnie
dwa (2) zebrania w roku. W uzasadnionych przypadkach liczbę zebrań stacjonarnych można
zwiększyć, jednak wymaga to pisemnej zgody Zarządu PZT.
14. Kolegium gromadzi środki finansowe na subkoncie utworzonym na wniosek MSIT
w ramach rachunku bankowego PZT.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZT dnia 3 października 2017 r.
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