STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU MUAYTHAI
(tekst jednolity)
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Polski Związek Muaythai zwany dalej „PZMT”, jest polskim związkiem sportowym w
rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku – o sporcie.
2. PZMT w kontaktach międzynarodowych, obok nazwy w języku polskim, PZMT może
używać nazwy w języku angielskim – „Polish Muaythai Federation”.
3. PZMT działa zgodnie z Ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie oraz
niniejszym statutem.
4. PZMT posiada osobowość prawną.
5. PZMT może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność
w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6. Czas trwania PZMT jest nieograniczony.
7. PZMT reprezentuje szeroko rozumianą dyscyplinę sportu „Muaythai”. Dyscyplina
„Muaythai” jest równoznaczna w szczególności z: tłumaczeniem w języku angielskim
„thaiboxing”, w języku polskim „tajski boks wraz ze swoimi odmianami takimi jak:
muay, muayboran, kaad chuek, krabi krabong, muay chaiya, oriental rules, thai box,
muaythai aerobic, whai khru.
8. Siedzibą władz PZMT jest miasto Kraków. Terenem działania PZMT jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. PZMT może również prowadzić swoją działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego realizacja celów i zadań
statutowych PZMT.
9. PZMT może być członkiem Światowej Federacji Muaythai (International Federation of
Muaythai Amateur IFMA) oraz może być członkiem innych organizacji
międzynarodowych i krajowych.
10. PZMT może posiadać oznaki organizacyjne oraz używa pieczęci i znaków
organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz może
wydawać biuletyny i materiały organizacyjne.
11. PZMT opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia
swoich spraw PZMT może zatrudniać pracowników w tym członków zarządu.
12. PZMT jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym,
etnicznym i rasowym.
13. PZMT samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Rozdział II. Cele i zadania
§2
Celem Związku jest:
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
2. Reprezentowanie dyscypliny Muaythai w międzynarodowych organizacjach sportowych,
organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków PZMT.
5. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności
statutowej PZMT.
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§3
1. PZMT realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Opracowywanie kierunków rozwoju tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
b. Kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z
uprawianiem i promocją tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
c. Organizowanie i prowadzenie ogólnokrajowego systemu rozgrywek
mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym
także wśród kobiet, dla wyłonienia mistrza, a także zawodów
międzypaństwowych i międzynarodowych,
d. Opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzania
zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych organizowanych przez PZMT,
e. Przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji PZMT i innych zespołów
reprezentacyjnych do udziału w eliminacjach i finałach mistrzostw świata,
Europy oraz w innych rozgrywkach międzynarodowych,
f. Współpracę oraz organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z
narodowymi federacjami tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
g. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów,
instruktorów, sędziów, zawodników, licencjonowanych organizatorów imprez
sportu Muaythai, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz
weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami
zajmującymi się problematyką tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
h. Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz ustalanie
zasad dotyczących uprawiania sportu i sztuki walki Muaythai w sposób zgodny z
normami prawa polskiego oraz postanowieniami Międzynarodowych Federacji
Muaythai,
i. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków PZMT,
zawodników, trenerów, instruktorów, licencjonowanych organizatorów imprez
sportu Muaythai, sędziów i działaczy społecznych niniejszego Statutu,
regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji
obowiązujących w PZMT,
j. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków PZMT,
zawodników, trenerów, instruktorów, licencjonowanych organizatorów imprez
sportu Muaythai, sędziów i działaczy sportowych,
k. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami PZMT w wyniku ich
działalności sportowej w dziedzinie tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
l. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków PZMT,
zawodników, trenerów, instruktorów, licencjonowanych organizatorów imprez
sportu Muaythai, sędziów oraz działaczy społecznych dopuszczających się
naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w tajskim sporcie i sztuce walki
Muaythai,
m. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie
realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności
PZMT,
n. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z
uprawianiem tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
o. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków
finansowych na realizację celów i zadań statutowych PZMT,
p. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla tajskiego
sportu i sztuk walki Muaythai, w kraju i za granicą,
q. Zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach w Międzynarodowych Federacjach
Sportowych,
r. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich
władz państwowych i organów samorządowych w sprawach dotyczących
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rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby tajskiego sportu i sztuk
walki Muaythai,
s. Nadawanie klubom sportowym licencji PZMT uprawniających do udziału we
współzawodnictwie sportowym PZMT,
t. Udzielanie licencji PZMT zawodnikom, trenerom, instruktorom oraz sędziom
tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai,
2. PZMT prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy: władzy, jurysdykcyjne,
dyscyplinarne i wykonawcze.
3. PZMT jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do
spotkań międzypaństwowych i międzynarodowych reprezentacji PZMT w różnych
kategoriach wiekowych oraz do prowadzonych przez PZMT rozgrywek sportowych, a w
szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych
odnośnie powyższych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków
audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących
obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.
4. PZMT może tworzyć fundacje.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§4
Członkowie PZMT dzielą się na:
a.
zwyczajnych
b.
wspierających
c.
honorowych.
§5
1. Członkami zwyczajnymi PZMT są kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne prowadzące działalność w sporcie Muaythai.
2. Przyjęcie w poczet członków PZMT następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, a
o przyjęciu decyduje Zarząd PZMT uchwałą podjętą większością bezwzględną.
3. Dopuszcza się tworzenie Okręgowych Związków Muaythai (OZMT). Teren działania
OZMT określa Zarząd PZMT, przy czym OZMT może obejmować swoim zasięgiem
obszar jednego lub kilku województw.
4. Członkowie zwyczajni PZMT mają obowiązek:
a.
aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu tajskiego
sportu i sztuk walki Muaythai, oraz realizacji zadań statutowych PZMT,
b.
przestrzegania i podporządkowywania się postanowieniom Statutu,
uchwałom i decyzjom statutowych organów PZMT oraz przepisom i
regulaminom związanym z uprawianiem dyscypliny Muaythai,
c.
opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd PZMT.
d.
dbania o dobre imię PZMT oraz o właściwy klimat wokół tajskiego sportu i
sztuk walki Muaythai,
e.
opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz PZMT i OZMT
w wysokości ustalonej przez ich Zarządy.
5. Członkowie zwyczajni PZMT poprzez swoich delegatów mają prawo do:
a.
oceny działalności PZMT oraz wysuwania pod jego adresem postulatów i
wniosków,
b.
uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach
Delegatów,
c.
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PZMT,
d.
korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutowej działalności
PZMT.
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§6
1. Członkami wspierającymi PZMT mogą być osoby prawne zainteresowane realizacją
celów PZMT, wspierające PZMT organizacyjnie oraz finansowo jego działalność.
Osoby prawne działają w PZMT poprzez upełnomocnionych przedstawicieli, zgodnie
z postanowieniami właściwych aktów prawnych oraz statutów i umów.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających PZMT następuje na podstawie
pisemnego zgłoszenia, a o przyjęciu decyduje Zarząd PZMT.
3. Przedstawiciele członków wspierających PZMT nie posiadają biernego i czynnego
prawa wyborczego. Mogą brać udział w zebraniach Zarządu PZMT i Zjazdach
Delegatów z głosem doradczym.
4. Do członków wspierających PZMT przepisy § 5 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu stosuje
się odpowiednio, z wyjątkiem przepisów § 5 ust. 5 lit. b i c.
5. Skreślenie z listy członków wspierających PZMT następuje zgodnie z dyspozycją § 8
niniejszego Statutu.
§7
Członkami honorowymi PZMT mogą zostać osoby prawne szczególnie zasłużone dla
Polskiego Związku Muaythai. O nadaniu honorowego członkostwa decyduje Walne
Zgromadzenie Delegatów w formie uchwały. Do członków honorowych PZMT przepis § 5
ust. 4 i 5 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. Nadanie członkowi zwyczajnemu
PZMT godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków
jako członka zwyczajnego. Walne Zgromadzenie Delegatów może odebrać godność członka
honorowego PZMT w wypadkach określonych w § 8 niniejszego Statutu, który do członków
honorowych stosuje się odpowiednio.
§8
1. Członkostwo w PZMT ustaje w przypadku:
a) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZMT, po uprzednim
rozliczeniu się z PZMT,
b) Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia
Delegatów w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, podjętej
na skutek odwołania od uchwały Zarządu PZMT.
c) Rozwiązania, likwidacji lub upadłości OZMT, klubu sportowego prowadzącego
działalność w tajskim sporcie i sztukach walki Muaythai - z datą prawomocnego
rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
d) Rozwiązania lub likwidacji sekcji tajskiego sportu i sztuk walki Muaythai nadal
istniejącego klubu sportowego - z datą rozwiązania lub likwidacji,
e) Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZMT bądź OZMT przez okres
przekraczający 3 miesiące,
f) Wykluczenia z PZMT i OZMT za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym
Statutem lub uchwałami, względnie decyzjami władz PZMT bądź OZMT - z datą
uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie,
2. Wygaśnięcie członkostwa klubu w PZMT powoduje jednocześnie wygaśnięcie
członkostwa w OZMT.
3. Członek PZMT może być zawieszony przez Zarząd PZMT w prawach członkowskich w
przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. Uchwałę o zawieszeniu
podejmuje Zarząd PZMT.
4. Od uchwały Zarządu PZMT o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich,
przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Odwołanie musi być złożone Zarządowi PZMT w nieprzekraczalnym w terminie 30
dni od dnia doręczenia członkowi uchwały wykluczającej lub zawieszającej. W
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powyższym terminie odwołanie musi być nadane w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego.
5. Prawomocna uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w przedmiocie wykluczenia
lub wykreślenia danego członka z PZMT - jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze PZMT
§9
1.

Władzami PZMT są:
a.
Walne Zgromadzenie Delegatów,
b.
Zarząd PZMT,
d.
Komisja Rewizyjna,

§ 10
1. Kadencja władz PZMT trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZMT.
3. Skreślono.
4. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, zawieszenia działalności w PZMT,
pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej
członkiem PZMT, którą reprezentował, przyjętej uchwałą Zarządu tej organizacji.
5. Członkowie PZMT mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne
Zgromadzenie PZMT w miejsce delegata, którego mandat wygasł.
§ 11
1. Prezesem PZMT oraz członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZMT mogą być wybrani:
a) delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami,
c) inne osoby – obywatele polscy - zamieszkałe na stałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i działające w strukturach IFMA (International
Federation of Muaythai Amateurs) lub EMF (Europejskiej Federacji Muaythai)
jako członkowie zarządu lub komisji tematycznych.
2. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które nie były karane
za przestępstwo umyślne.
§ 12
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby
spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość
głosów na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba
dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
pochodzących z wyboru.
§ 13
Najwyższą władzą PZMT jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 14
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i
rozwiązaniu się PZMT,
uchwalanie programu działania PZMT i wytycznych dla pozostałych władz
PZMT,
wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu PZMT w sprawie wykluczenia
lub zawieszenia w prawach członka PZMT,

§ 15
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – uprawnieni delegaci wybrani przez członków zwyczajnych
PZMT, według następujących zasad: w ramach każdego z województw
Rzeczpospolitej Polski, organizuje się konwencje wojewódzkie, podczas których
wybiera się delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w proporcji 1:3 (na każdą
rozpoczętą „trójkę” członków zwyczajnych PZMT przypada 1 delegat na Walne
Zgromadzenie Delegatów).
b. z głosem doradczym i z biernym prawem wyborczym - członkowie Zarządu Związku i
Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz goście zaproszeni przez
statutowe Władze Związku (w tym członkowie honorowi).
2. Kadencja uprawnionych delegatów na Walne Zgromadzenie trwa 4 lata i rozpoczyna się
z chwilą ich wybrania na konwencjach wojewódzkich, a kończy z chwilą powołania
nowych po upływie kadencji. W przypadku zgonu, zawieszenia działalności w PZMT lub
z innego uznanego przez członka zwyczajnego powodu podanego przez uprawnionego
delegata, członkowie zwyczajni mają prawo do dokonania wyboru nowego delegata,
którego kadencja jest kontynuacją kadencji poprzedniego delegata.
§ 16
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 17
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, poza przypadkami określonymi w § 39
niniejszego Statutu.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd PZMT w połowie i przed
upływem kadencji, z tym że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się
raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków PZMT.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego
zwołaniu i nie przerywa kadencji.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla
których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd PZMT zawiadamia
delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
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7. Do ważności Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie konieczny jest
udział co najmniej 1/2 delegatów, a w drugim 1/3 delegatów.

§ 19
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. W skład Zarządu PZMT wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
- Prezes PZMT,
- 6 Członków Zarządu pełniących funkcję wiceprezesów z listy kandydatów
zgłoszonych przez delegatów.
3. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje PZMT na
zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 37. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) bieżące działanie w imieniu Związku,
2) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie jego pracom i posiedzeniom,
3) składanie władzom PZMT wszelkich informacji o stanie PZMT i podejmowanych na
bieżąco decyzjach.
4. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprezes.
§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie programu i wytycznych przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia
Delegatów,
b) reprezentowanie PZMT w międzynarodowych organizacjach sportowych,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami PZMT,
d) uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie
sprawozdania finansowego PZMT,
e) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZMT wiążących się
z uczestniczeniem w działalności statutowej PZMT,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej PZMT,
h) interpretacja regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd,
§ 21
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru nowego Prezesa, wyłonionego spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę
funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 22
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w
terminie 14 dni od dnia wyborów.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków.
3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu PZMT określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
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2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności PZMT.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu PZMT z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.
7. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędne jest uzyskanie zwykłej większości
głosów jej członków.

ROZDZIAŁ V
Organy dyscyplinarne PZMT
§ 25
PZMT jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich
członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, oraz działaczy sportowych.
§ 26
Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, PZMT ma prawo stosowania sankcji regulaminowych
i nakładania kar dyscyplinarnych na członków PZMT, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów, oraz działaczy sportowych, dopuszczających się naruszeń przepisów Statutu i
regulaminów PZMT.
§ 27
Organem dyscyplinarnym PZMT jest Wydział Dyscypliny PZMT.
§ 28
Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarzy i członków Wydziału Dyscypliny
PZMT powołuje i odwołuje Zarząd PZMT na wniosek Prezesa Związku.
§ 29
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny PZMT jako organu I instancji należy:
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i
w związku z zawodami sportowymi w dyscyplinie tajskiego sportu i sztuki walki Muaythai
na szczeblu centralnym,
b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami
sportowymi w dyscyplinie tajskiego sportu i sztuki walki Muaythai - reguł technicznych i
dyscyplinarnych,
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu
prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach szczebla
centralnego,
d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom
sportowym w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZMT,
3. Wydział Dyscypliny PZMT składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza oraz 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZMT. Dla
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ważności decyzji Wydziału Dyscypliny PZMT wymagana jest obecność co najmniej 4
członków.
4.Wydział Dyscypliny PZMT działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Zarząd PZMT.

§ 30
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia
dyscyplinarnego, niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko
obwinionemu przed jakimkolwiek organem orzekającym.
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności i
zapewnienia obwinionemu prawa do obrony.
3. Organ dyscyplinarny może wyłączyć jawność posiedzenia w całości albo w części oraz
utajnić dane osobowe uczestników postępowania , jeżeli jest to
usprawiedliwione ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny
oraz z uwagi na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny osób
występujących w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. Powyższe ograniczenia nie mogą
wyłączyć jawności wobec stron oraz ograniczyć ich prawa do obrony.
§ 31
1.Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne.
Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.
2. Karami zasadniczymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
5) dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
6) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
7) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
8) skreślenie z listy sędziów,
9) pozbawienie zawodnika tytułu mistrza Polski PZMT, wicemistrza Polski PZMT lub
drugiego wicemistrza Polski PZMT,
10) wykluczenie z PZMT.
3. Karami dodatkowymi są:
1) kara pieniężna w wysokości od 500,00 zł do 50.000,00 zł,
2) pozbawienie zawodnika od 1 do 10 punktów w rozgrywkach,
3) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZMT, OZMT oraz
sekcjach dyscypliny Muaythai klubów będących członkami PZMT, czasowy lub stały,
4) wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z kadry
czasowe lub stałe,
5) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe,
4. Po zakończeniu postępowania organ dyscyplinarny PZMT wydaje orzeczenie
dyscyplinarne, które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem - sporządzonym w
ciągu 7 dni od ogłoszenia - obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
5. Odwołanie od orzeczenia Wydziału Dyscypliny PZMT składa się za jego pośrednictwem do
Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni od otrzymania przez skarżącego
pisemnego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego.
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§ 32
1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego PZMT określają przepisy
Regulaminu Dyscyplinarnego PZMT, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów
PZMT.
2. Prawomocne orzeczenia organów dyscyplinarnych PZMT są natychmiast wykonalne.
3. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów
dyscyplinarnych PZMT, wymierza się kary:
a) klubom - pieniężne do 50.000 zł, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
wykluczenie z PZMT;
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom sportowym - od kary
dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z PZMT.
4. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 3 jest Wydział
Dyscypliny PZMT. Odwołanie od orzeczenia w tym przedmiocie składa się za pośrednictwem
Wydziału Dyscypliny PZMT do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez skarżącego pisemnego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego.
5. Kary wymierzone na podstawie ust. 3 mogą być zawieszone, obniżone lub darowane
przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji organu
dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i nagrody
§ 33
1. PZMT ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia zasłużonym
dla dyscypliny tajskiego sportu i sztuki walki Muaythai członkom PZMT, zawodnikom,
trenerom, instruktorom, sędziom , działaczom sportowym i pracownikom PZMT.
2. Najwyższym wyróżnieniem PZMT jest tytuł: Członka Honorowego PZMT.
3. PZMT ma również prawo wyróżniania innych osób wspierających działalność PZMT.
§ 33 a
1. PZMT może przyznać wybranej przez siebie osobie tytuł Prezesa honorowego PZMT.
2. O nadaniu tytuł Prezesa honorowego PZMT decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów w
formie uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy zwykłą większością głosów.
3. Prezesem honorowym PZMT może zostać osoba, która:
a) odznacza się szczególnymi zasługami dla PZMT albo dla realizacji jego celów,
b) pełniła wcześniej funkcję Prezesa PZMT,
c) jest lub była członkiem władz międzynarodowych organizacji muaythai, z którymi
współpracuje PZMT,
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego.
4. Prezes honorowy ma w szczególności prawo do:
a) używania tytułu Prezesa honorowego PZMT,
b) udziału w pracach wszystkich organów statutowych PZMT/ władz PZMT z głosem
doradczym.
5. Prezes honorowy PZMT może – każdorazowo za pisemną zgodą Zarządu i w określonych w
tej zgodzie granicach realizować określone misje czy zadania.
6. Prezes honorowy PZMT ma prawo do oceny działalności PZMT oraz wysuwania pod jego
adresem postulatów i wniosków. Do czasu rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia
Delegatów, ma również prawo złożyć na piśmie opinię w przedmiocie każdej ze spraw, dla
których Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane.
7. Walne Zgromadzenie Delegatów ma obowiązek poddać pod dyskusję opinię Prezesa
honorowego PZMT wyrażoną w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym.
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8. Tytuł Prezesa honorowego PZMT jest dożywotni, jeśli osoba nim uhonorowana sama się
go nie zrzeknie i może zostać odebrany tylko w przypadku rażącego naruszenia:
a) postanowień statutu PZMT,
9. Procedurę odebrania godności Prezesa honorowego PZMT z przyczyn określonych w ust.
7 inicjuje Zarząd PZMT, kierując odpowiedni wniosek do Walnego Zgromadzenia
Delegatów. Swoją decyzję Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 34
PZMT może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie odznaczeń
członkom PZMT, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom sportowym i
pracownikom PZMT.
§ 35
Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy
oraz regulaminy PZMT.
ROZDZIAŁ X
Majątek i fundusze PZMT
§ 36
1. Majątek PZMT stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i
pieniądze.
2. Na fundusze PZMT składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z zawodów organizowanych przez PZMT,
3) wpływy wynikające z międzynarodowej działalności PZMT,
4) dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,
§ 37
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa oraz
jednego z Wiceprezesów.
§ 38
1. PZMT prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd PZMT, przestrzegając obowiązujących w
tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
3. Kontrolę nad gospodarką finansową PZMT sprawuje Komisja Rewizyjna PZMT.
ROZDZIAŁ XI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie PZMT
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się PZMT podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
delegatów.
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§ 40
Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie PZMT mogą być przedmiotem Walnego
Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego
obrad.
§ 41
Uchwała o rozwiązaniu PZMT określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek PZMT.
ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§ 42
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony uprawiania tajskiego sportu i sztuk walki
Muaythai, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz przepisy
dyscyplinarne określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZMT lub
upoważnione organy Związku.
§ 43
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zawodniku, to rozumie się również przez to
odpowiednio zawodniczkę uprawiającą tajski sport i sztukę walki Muaythai, chyba że
właściwe przepisy PZMT i Międzynarodowych Federacji Muaythai stanowią inaczej.
§ 44
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych
przysługuje Zarządowi PZMT.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretacje Zarządu PZMT - nie mogą
działać wstecz.

