
STATUT 
POLSKIEGO ZWIĄZEKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO 

/ uchwalony na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków dn 30.09.2006 i 10.02.2007r./ 
 

Rozdział l 
Postanowienia ogólne 

§1 
1. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego - w skrócie PZTO- zwany dalej Związkiem jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem sportowym. 
2.W kontaktach międzynarodowych Związek uŜywa nazwy w języku angielskim – Polish Taekwondo 

Federation. 
§2 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.  
2. Członkowie zwyczajni przestrzegając obowiązujące przepisy mogą zrzeszać się tworząc Związek 

Sportowy zwany dalej Okręgowym Związkiem Taekwondo Olimpijskiego w skrócie OZTO.  
3. Wykonywanie zadań w terenie Związek realizuje poprzez OZTO, którym Zarząd w drodze uchwały 

przyznaje lub cofa szczegółowe uprawnienia i obowiązki oraz określa terytorialny zasięg, przy czym 
na terenie jednego województwa moŜe powierzyć obowiązki tylko jednemu Związkowi 
Sportowemu.  

§3 
Związek działa na podstawie niniejszego statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 

§4 
Związek jest jedynym reprezentantem polskiego  taekwondo olimpijskiego. 
 

§5 
Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

§6 
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala 

akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich zadań Związek 

moŜe zatrudniać pracowników.  
3. Zatrudnienie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga podjęcia w tym przedmiocie uchwały 

Zarządu.  
Rozdział II 

Cele i sposoby realizacji 
§7 

Celami Związku są: 
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój taekwondo olimpijskiego w Polsce. 
2. Przygotowanie, ustalanie składu i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów 

reprezentacyjnych do udziału w rozgrywkach międzynarodowych. 
3. Reprezentowanie, ochrona praw, interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku. 
4. Reprezentowanie polskiego taekwondo olimpijskiego w stosunkach międzynarodowych. 

          
§8 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1. Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie kultury 

fizycznej. 
2. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju, koordynowanie działań związanych z 

uprawianiem i upowszechnianiem taekwondo olimpijskiego. 
3. Reprezentowanie polskiego taekwondo olimpijskiego we właściwych krajowych i 

międzynarodowych organizacjach sportowych. oraz organizowanie udziału polskich zawodników w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 



4. Organizację krajowego systemu współzawodnictwa sportowego we wszystkich kategoriach 
wiekowych. 

5. Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie.  
6. Przyznawanie licencji zawodnikom, sędziom, trenerom i instruktorom oraz egzaminatorom. 
7. Szkolenie i doskonalenie kadr: zawodniczych, trenersko-instruktorskich, sędziowskich.  
8. Opracowywanie i uchwalanie zasad przeprowadzania egzaminów na stopnie mistrzowskie i 

uczniowskie. 
9. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych i innych przepisów normujących 

prawidłowe działanie Związku. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami 
10. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, egzaminatorów i działaczy społecznych dopuszczających się 
naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad 
obowiązujących w sporcie. 

11. Podejmowanie działań słuŜących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań 
statutowych. 

12. Zaopatrywanie Członków i zawodników w leki i suplementy diety w miarę posiadanych moŜliwości. 
 

§9 
Związek moŜe prowadzić działalność gospodarczą, moŜe powoływać spółki, zakłady, agencje i fundacje 
oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  

Rozdział III 
Członkowie Związku,  ich prawa i obowiązki 

§10 
Członkowie Związku dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. honorowych, 
3. wspierających. 

§11 
1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe taekwondo, lub kluby posiadające sekcje 

taekwondo. 
2. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych zgłoszeń i złoŜonych deklaracji,  w 

formie uchwały. Członek Zwyczajny Związku jest zobowiązany do członkostwa we  właściwym 
terytorialnie OZTO, któremu Zarząd powierzył obowiązki zgodnie z § 2 pkt. 3. 

 
§12 

Walne Zebranie Członków moŜe nadać tytuł Prezesa Honorowego oraz tytuł Członka Honorowego 
osobom fizycznym za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania taekwondo 
olimpijskiego w Polsce. 
 

§13 
Członkiem wspierającym Związku moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych lub osoba prawna zainteresowana współpracą ze Związkiem, deklarująca pomoc finansową 
lub rzeczową. 

§14 
1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze, przez swych delegatów uczestniczą z 

głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach OZTO i  PZTO.  
2. Nowo zarejestrowani Członkowie Zwyczajni głos stanowiący i czynne prawo wyborcze uzyskują po 

dwóch latach od daty rejestracji w Związku, do tego czasu po spełnieniu pozostałych warunków §23 
pkt. 1 posiadają głos doradczy i bierne prawo wyborcze. 

3. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
a) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku. 
b) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku. 



 
§15 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
1. przestrzegania statutu, regulaminów i innych przepisów wewnątrz związkowych oraz powszechnie 

obowiązującego prawa;  
2. działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu taekwondo olimpijskiego, realizacji zadań 

statutowych oraz uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku; 
3. dbania o poziom etyczno – moralny działaczy, sędziów, zawodników, trenerów i instruktorów; 
4. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych uchwałą Zarządu Związku.  
 

§16 
Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem 
głosu stanowiącego i czynnego prawa wyborczego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich. 
 

§17 
Członkostwo w Związku wygasa w przypadku: 
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie z upływem 30 dni od daty jego przyjęcia przez Zarząd Związku, 
2. rozwiązania lub likwidacji klubu sportowego, innej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym 

lub wspierającym Związku, z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego, 
3. wykreślenia ze Związku w razie naruszania lub niewykonywania obowiązków statutowych albo 

działania na szkodę Związku, z datą uprawomocnienia się decyzji Zarządu podjętej w tym 
przedmiocie. 

§18 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia ze Związku przysługuje członkowi odwołanie do 

najbliŜszego Walnego Zebrania Członków zgłoszone w terminie 30 dni od doręczenia decyzji 
Zarządu na piśmie.  

2. Z chwilą doręczenia uchwały o wykreśleniu członek Związku jest zawieszony w prawach 
członkowskich do chwili uprawomocnienia się tejŜe uchwały.  

 
Rozdział IV 

Władze Związku 
 

§19 
1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zebranie Członków  
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna 

2. Organami Zarządu są Prezydium Zarządu i Komisje powoływane przez Zarząd Związku. 
                                                              

§20 
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub 
tajnym w zaleŜności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 
 

§21 
1. NajwyŜsza władzą Związku jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata, nie 

później niŜ na 3 miesiące od zakończenia letnich Igrzysk Olimpijskich.  
2.Zarząd Związku zwołuje w połowie kadencji Walne Zebranie Sprawozdawcze celem złoŜenia 

sprawozdania za dwuletni okres działalności. 
§22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy: 
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliŜszej 

kadencji. 
2. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz rozwiązaniu się Związku. 



3. Rozpatrywanie, przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi albo Prezesowi i poszczególnym członkom 

Zarządu. 
5. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
6. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku.  
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykreślenia ze Związku. 
8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.  
 

§23 
1. Prawo udziału w  Walnym Zebraniu Członków mają  członkowie zwyczajni nie posiadający 

zaległości w opłacie składek członkowskich, oraz posiadający licencję na udział w systemie 
współzawodnictwa sportowego polskiego taekwondo olimpijskiego.  

2. Uczestniczący w Walnym Zebraniu Członkowie reprezentowani są przez osoby posiadające pisemne 
upowaŜnienie, KaŜdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

3. Listę uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków zgodnie z pkt. 1 i §14 pkt 2 
ustala Zarząd Związku.  

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej /o ile nie są delegatami/ oraz Członkowie Honorowi i wspierający, a takŜe zaproszeni 
przez Zarząd goście. 

5. Z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie decyzji o nie udzieleniu absolutorium osoby decyzją tą 
objęte tracą bierne prawo wyborcze na okres najbliŜszej kadencji.   

 
§24 

1. KaŜde Walne Zebranie Członków PZTO /z wyjątkiem sytuacji § 40/ jest prawomocne, jeśli w 
pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych plus jeden. W drugim 
terminie - bez względu na liczbę obecnych. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu. 
 

§25 
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 
członków Związku na 30 dni przed terminem Zebrania. 
 

§26 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Związku: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek członków zwyczajnych  reprezentujących  co najmniej 1/3 członków Związku 

uprawnionych do wzięcia udziału w ostatnim sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu 
Członków. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od 
daty zgłoszenia wniosku.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 

4. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków posiadają członkowie zgodnie 
z § 23 pkt. 1 - 4. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru nowych władz nie przedłuŜa 
kadencji. 

§27 
1. Zarząd Związku liczy  od 7 do 15 członków  w tym:  

a) Prezesa wybieranego imiennie w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, 
b) Członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków. 
Liczbę członków Zarządu kaŜdorazowo ustala Walne Zebranie Członków 



2. Zarząd wybiera ze swego grona 1 – 3 wiceprezesów.  
3. Zarząd moŜe powołać ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą prezes, jeden z 

wiceprezesów oraz członkowie Zarządu wybrani przez Zarząd.   
 

§28 
Do kompetencji Zarządu naleŜy: 
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 
2. Realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  
3. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do 

kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej. 
4. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, komisji problemowych, oraz 

powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie tych komisji.  
 

§29 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ raz na sześć miesięcy. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Związku.  
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
4. Prezydium Zarządu uprawnione jest do podejmowania decyzji będących w kompetencji Zarządu 

Związku.  
5. Wszystkie decyzje Prezydium dla swej waŜności muszą być zatwierdzone na najbliŜszym 

posiedzeniu Zarządu Związku. 
6. Posiedzenia Prezydium i Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia 

Prezesa Związku lub długotrwałej niemoŜności wykonywania przez niego obowiązków posiedzenie 
moŜe być zwołane przez wiceprezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na mocy wspólnej 
decyzji. 

§30 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członkowie wybierają przewodniczącego i 

sekretarza Komisji.   
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie i przedstawionego Zarządowi do 

wiadomości regulaminu i planu pracy.   
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŜ raz w roku. Decyzje 

Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków.  

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo 
stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium. 

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 
Związku.  

6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli z wnioskami i zaleceniami Komisja Rewizyjna przedkłada 
Zarządowi Związku.   

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek komisji ma prawo brać 
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

8. Członkowie komisji rewizyjnej jako działacze sportowi podlegają władzy dyscyplinarnej PKOl. 
 

§31 
1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarząd ma obowiązek wyboru nowego Prezesa 

spośród członków Zarządu w terminie 1 miesiąca albo zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków. 

2. Zarząd moŜe odwołać członka Zarządu który:  
a) nie usprawiedliwił trzech nieobecności na posiedzeniach Zarządu, lub przedstawionych usprawiedliwień 
Zarząd nie zaakceptował. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej PZTO. 
b) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) został ukarany za przewinienie dyscyplinarne. 



3. Zarząd moŜe zawiesić w prawach członka Zarządu podejrzanego o popełnienie czynów określonych w ust. 2 
na okres maksymalnie jednego roku. 

4.  Zasady wyraŜone w ustępie 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej PZTO.  
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków władz w 

miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten 
sposób członków danej władzy nie moŜe przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z 
wyboru. 

Rozdział V 
Nagrody, wyróŜnienia, kary. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów. 
 

§32 
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego ma prawo nagradzania i wyróŜniania zasłuŜonych członków, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy. Rodzaje nagród, wyróŜnień oraz warunki 
i zasady ich przyznawania określa regulamin  zatwierdzony przez Zarząd PZTO. 
 
 

§33 
Związek jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, Związków 
Sportowych którym powierzono obowiązki zgodnie z § 2 ust. 2, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
pracowników oraz działaczy społecznych, a takŜe do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikłych ze 
stosunków sportowych. 

      §34 
Rodzaj kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne zawarte w 
odpowiednim regulaminie opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Związku. 
 

§35 
Organem dyscyplinarnym Związku w l instancji jest Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna, która 
orzeka w oparciu o regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku. 
 

         §36 
Członków Komisji Wychowawczo - Dyscyplinarnej powołuje Zarząd spośród osób nie będących 
Członkami Zarządu, działających społecznie w ramach struktur Związkowych biorąc w szczególności 
pod uwagę poziom etyczno – moralny, wykształcenie, kwalifikacje prawnicze oraz znajomość 
problematyki sportowej.  

§37 
1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Wychowawczo-Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku. 
2. Po upływie terminu odwołania lub wydaniu orzeczenia merytorycznego kończącego sprawę przez 

organ II instancji decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna. 
 

Rozdział VI 
Maj ątek i fundusze Związku 

 
§38 

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.  
 

§39 
1. Na fundusze Związku składają, się: 

a) składki roczne członków Związku, 
b) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek 
c) dotacje, 
d) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku, 
e) dochody z działalności gospodarczej, 
f) zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji. 



2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest 
współdziałanie Prezesa lub upowaŜnionego przez niego członka Zarządu z Głównym Księgowym.  

 
Rozdział VII 

Zmiana Statutu, lub rozwiązanie się Związku 
§40 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Członków 
kwalifikowaną większością ( 2 / 3 ) głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 
zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków. 

§41 
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie 
majątek Związku. 

§42 
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi 

Związku. 
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje 

Zarządowi Związku i jego Prezydium. 
 

Uchwalono 30 września 2006 r. 
Uchwalono 10 lutego 2007 r. 



Polski J.\ira;:*{ i;i i,

MINISTER SPORTU
Tomasz Lipiec

DPK - 70712007lWCz
Warszawa, dnia 2,{l lutego 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. I ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o sporcie

kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) i art. 104 ustawy z dnt'a \4 czerwca

1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2000 r. Nr 98, poz.

1071 z poLn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Zwiqzku Taekwondo

WTF z dnia 15 lutego 2007 r. (otrzymanego w dniu 16 lutego 2007 t.),

postanawiam:

1) zatwierdzi(, zmtany w statucie Polskiego Zwiqzku Taekwondo WTF
uchwalone na Nad zv,ryczajnym Statutowym Walnym Zgromadzeniu
Czlonk6w, kt6re odbylo siE w dniach 30 wrzeSnia2006 r. i 10 lutego
2007 r. w Wars zawie;

2) zatwterdzid tekst jednolity statutu Polskiego Zwiqzku Taekwondo
WTF.

N.a p_odstawie ar1. 130 $ 4 Kodeksu postEpowania administracyjnego
decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu jako zgodna z

wnioskiem strony.

Pouczenie:
od niniejs zej decyzji nie sluzy odwolani e, zgodnie jednak z art. I27 5 3 Kodeksu
postqpowania administracyjnego (Dz. IJ. 22000 r. Nr 98,poz 1071, zpoLn. zm.)

strona niezadow olona z decyzji moze zwrocic siQ do organu, ktory wydat

decyzjE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia

Otrzymuja:
1) Polski Zwiqzek Taekwondo WTF, 2 egz.
2)  a la , I  egz.


