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Szanowni Państwo !

Komisja Statutowa PZ Judo ponownie przedstawia Państwu do konsultacji
kolejną wersję propozycji „Statut PZ Judo 2017”. Prezentowana wersja uwzględnia
przesłane uwagi, oraz poprawki wynikłe z konsultacji z Departamentem Prawnym
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodność zapisów projektu statutu z obowiązującymi
przepisami potwierdził Departament w załączonym do projektu piśmie.
Szanowni Państwo ponownie prosimy o uwagi i propozycje ewentualnych zmian
w konkretnych artykułach projektu. Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie
zgodnie z poprzednimi zasadami. Przedstawione uwagi po ich opracowaniu poddane
zostaną ponownej weryfikacji Departamentu Prawnego MS i T. Powstała w ten sposób
kolejna wersja „Statutu PZ Judo 2017” poddana zostanie pod głosowanie podczas
Kongresu, którego termin wyznaczy Zarząd.
Dla jasności dopiero dokument przyjęty przez Kongres będzie podlegał
ostatecznej akceptacji Departamentu Prawnego MS i T i będzie mógł być zgłoszony do
Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący
Komisji Statutowej
Jacek Skubis
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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polski Związek Judo, w skrócie PZ Judo, zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach
międzynarodowych „Polish Judo Association”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu:
rozwoju i popularyzacji w Polsce sportu judo, w rozumieniu ustawy o sporcie oraz organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w judo zgodnie z przepisami Światowej Federacji Judo (IJF).
§2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Związku miasto stołeczne
Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celów związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie aktualnej ustawy o stowarzyszeniach i
ustawy o sporcie oraz niniejszego Statutu.
2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
3. Związek w ramach swojej działalności współpracuje z władzami i instytucjami oraz innymi
organizacjami i podmiotami w kraju i zagranicą.
§4
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§5
Związek używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Związek
może zatrudniać pracowników, w tym członków władz i komisji.

ROZDZIAŁ II CELE, UPRAWNIENIA, FORMY REALIZACJI.
§7
Celem działania Związku jest:
1. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności
sportu judo,
2. popularyzacja, rozwój, promocja judo i sportu judo,
3. opracowywanie kierunków: rozwoju, programów działania, szkolenia judo w Polsce,
4. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w judo,
5. organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania osób biorących udział w realizacji celów
statutowych Związku.
§8
Związek ma wyłączne prawo do:
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1. członkostwa i reprezentowania judo w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych
działających w tym sporcie, ma obowiązek dbania o dobro polskiego judo w tych organizacjach;
2. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz rangi Pucharu Polski
w judo;
3. ustanawiania reguł, zasad, regulaminów sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, z wyjątkiem reguł
dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;
4. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;
5. ustanawianie zasad i nadawanie przewidzianych prawem i przepisami wewnętrznymi Związku
licencji.
6. ustanawiania reguł i zasad dotyczących nadawania stopni szkoleniowych i mistrzowskich.
7. ustanawianie zasad i trybu zmiany przynależności klubowej,
8. ustanawiania tytułów zawodowych judo, wymagań w zakresie szkolenia, doszkolenia,
przekwalifikowania osób biorących udział we współzawodnictwie sportowym judo, oraz w
realizacji celów statutowych Związku.
§9
Cele i uprawnienia Związek realizuje przez:
1. zrzeszanie stowarzyszeń, klubów i związków sportowych działających w zakresie judo,
2. koordynowanie i wspierania zrzeszonych w Związku członków, oraz osób biorących udział w
realizacji celów statutowych Związku.
3. opracowywanie, uchwalanie, wdrażanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym
regulaminów: sportowego, licencyjnego, zmiany barw klubowych, nadawania stopni
szkoleniowych i mistrzowskich oraz innych,
4. utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
5. organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych w
judo,
6. organizowania zebrań, konferencji, seminariów metodyczno-szkoleniowych prowadzonych na
rzecz rozwoju i popularyzacji judo,
7. współpracę z wojewódzkimi związkami sportowymi judo, oraz innymi podmiotami,
8. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących judo przez członków Związku
oraz osób biorących udział w realizacji celów statutowych Związku,
9. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie
dyscyplinarnym,
10. przyznawania odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji i władz
państwowych o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te organizacje,
11. podejmowania działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
statutowych w tym działalności gospodarczej, obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach,
12. opracowywanie, uchwalanie, wdrażanie regulaminów ewidencjonowania i ewidencjonowanie:
członków, oraz osób biorących udział w realizacji celów statutowych Związku,
13. opracowywanie, uchwalanie, wdrażanie regulaminów rejestracji wyników współzawodnictwa,
statystyk, dokumentacji sportowej, dokumentacji związanej z działalnością statutową.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§ 10
Członkowie Związku dzielą się na:
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1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
§ 11
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej
deklaracji według ustalonego przez Zarząd wzoru.
2. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje
prawo odwołania się do najbliższego Kongresu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu
Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia uzasadnionej uchwały Zarządu Związku.
3. Decyzja Kongresu jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być kluby judo, kluby sportowe posiadające sekcje judo,
związki sportowe judo, oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski,
przewiduje prowadzenie działalności w judo .
2. Kluby sportowe będące członkami zwyczajnymi PZ Judo, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć
związek sportowy judo, który działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
3. Związek sportowy judo powołany zgodnie z pkt.2 może ubiegać się o członkostwo zwyczajne w PZ
Judo.
4. O przyznaniu członkostwa zwyczajnego związkowi sportowemu judo (w przypadku dwóch lub
więcej związków na terenie województwa) decyduje Zarząd na podstawie:
1) większej liczby zrzeszonych członków zwyczajnych PZ Judo;
2) w przypadku równej liczby członków, na podstawie wyższej pozycji w bieżącym rankingu PZ
Judo kolejno: seniorów, następnie juniorów.
5. Na terenie jednego województwa tylko jeden związek sportowy judo powołany w trybie § 12
pkt.2 (zwany dalej wojewódzkim związkiem judo) może zostać członkiem zwyczajnym PZ Judo.
§ 13
Członkowie zwyczajni uczestniczą w działaniach Związku i mają prawo do:
1. brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów zwanych dalej Kongresami (§22) poprzez
uprawnione osoby na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem delegatów na
Kongres wybranych zgodnie z ordynacją określoną statutem,
3. uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
4. wyrażania opinii o działalności Związku, i wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących
celów i zadań Związku oraz jego funkcjonowania,
5. korzystania z wszelkich uprawnień i pomocy (szkoleniowej, organizacyjnej, rzeczowej i
finansowej) związanej z przynależnością do Związku,
6. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
7. utrzymywania kontaktów z organizacjami zagranicznymi zrzeszonymi w narodowych federacjach
judo,
8. korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.
§ 14
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu judo, oraz realizacji celów i zadań
statutowych Związku;
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku,
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3. opłacania: składek członkowskich, opłat licencyjnych i innych w wysokości i terminach ustalanych
przez Kongres.
4. poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z działalności
Związku;
5. posiadania i wskazania Zarządowi Związku adresu poczty elektronicznej, do prowadzenia bieżącej
korespondencji.
6. Zawodnicy członków zwyczajnych powołani do kadry narodowej udostępniają, na zasadach
wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Judo , który
uprawniony jest do wykorzystywania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie
wyznaczonym przez regulaminy związkowe lub przepisy Międzynarodowej Federacji Judo.
§ 15
Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
1. rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku,
2. rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej będącej członkiem
Związku,
3. rozwiązania Związku,
4. wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadku:
1) naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz
Związku,
2) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z obowiązującym prawem;
3) zalegania przez okres jednego roku z płatnościami ustalonymi przez Kongres lub innymi
zobowiązaniami finansowymi wobec Związku.
4) podjęcie uchwały o wykluczeniu ze Związku z powodu zalegania z płatnościami wg. pkt. 4.3
powinno być poprzedzone skierowaniem do zainteresowanego pisemnego wezwania do
zapłaty zaległości z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni,
5. od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Kongresu (w tym do Kongresu nadzwyczajnego), które powinno zostać złożone
w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej i zawierającej uzasadnienie decyzji w sprawie
wykluczenia,
6. do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Kongres prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu,
7. członek, wobec którego toczyło się postępowanie odwoławcze w sprawie skreślenia z listy
członków związku ma prawo wziąć udział w Kongresie, podczas którego rozpatrywane będzie jego
odwołanie.
8. decyzja Kongresu jest ostateczna.
§ 16
1. Godność członka honorowego nadaje Kongres na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń osobom
fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju judo w Polsce.
2. Członkowie honorowi podczas obrad Kongresu mają prawo do:
1) biernego prawa wyborczego i brania udziału w Kongresie z głosem doradczym;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
4. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
1) śmierci;
2) pisemnej rezygnacji;
3) podjęcia przez Kongres na wniosek Komisji Dyscyplinarnej uchwały o pozbawieniu
członkostwa honorowego,
§ 17
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1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie lub
cudzoziemcy, krajowe i zagraniczne jednostki organizacyjne popierające cele Związku i
wspierające go organizacyjnie, finansowo lub w innej formie.
2. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie pisemnej deklaracji (oświadczenia woli)
Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W deklaracji (zgłoszeniu) podmiot
ubiegający się o członkostwo wspierające deklaruje przestrzeganie statutu i innych przepisów
Związku oraz określa rodzaj wsparcia na rzecz Związku.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz
Związku.
4. Członkowie wspierający posiadają:
1) bierne prawo wyborcze i prawo udziału w Kongresie z głosem doradczym;
2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji;
2) podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa wspierającego,
3) od decyzji Zarządu Związku o pozbawieniu członkostwa wspierającego przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Kongresu, a przepisy § 15 pkt. 5; 6; 7 stosuje się
odpowiednio,
4) decyzja Kongresu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE I KOMISJE ZWIĄZKU
§ 18
Władzami Związku są:
1. Kongres.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
W Związku działają powołane przez Kongres komisje statutowe:
1. Komisja Dyscyplinarna
2. Komisja Odznaczeń i Nagród
§ 20
1. Kadencja władz Związku i komisji statutowych trwa 4 lata.
2. Kadencja kończy się w dniu poprzedzającym dzień odbycia Kongresu SprawozdawczoWyborczego,
3. Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz komisji statutowych i komisji Zarządu przysługuje
wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zwrot wszystkich udokumentowanych
kosztów poniesionych podczas pełnienia obowiązków.
§ 21
1. Do członków władz Związku (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), komisji statutowych (Dyscyplinarnej,
Odznaczeń i Nagród) stosuje się wszystkie wyłączenia przewidziane dla członków Zarządu w
ustawie o sporcie.
2. Członek władz i komisji wymienionych w ust. 1 nie może:
1) być osobą, ukaraną i odbywającą karę nałożoną przez Komisję Dyscyplinarną Związku, zgodnie
z regulaminem dyscyplinarnym zatwierdzonym przez Kongres.
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2) pełnić tej samej funkcji w tej samej władzy lub tej samej komisji dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje,
3) łączyć funkcji (być członkiem): w dwóch władzach, we władzy i komisji statutowej lub komisji
Zarządu lub członkiem w dwóch komisjach.
4) pozostawać z innym członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innej komisji statutowej lub
komisji Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub stosunku
podległości z tytułu zatrudnienia lub z innego tytułu,
3. Członkostwo we władzach i komisjach statutowych wygasa na skutek:
1) śmierci członka.
2) rezygnacji członka władz lub komisji zgłoszonej na piśmie,
3) odwołania przez Kongres (inne zapisy statutu stosuje się odpowiednio).
ROZDZIAŁ IV - I KONGRES
§ 22
1.
2.

Kongres jest najwyższą władzą Związku.
Kongresy dzielą się na:
1) Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane raz na cztery lata, w roku olimpijskim zgodnie z
wymogiem §20 ust.1, po zakończenia letnich igrzysk olimpijskich i nie później niż do 30
listopada. Kadencja rozpoczyna się od wyborów w dniu Kongresu Sprawozdawczo –
Wyborczego.
2) Sprawozdawcze zwoływane raz w roku, nie później niż do 30 czerwca br.
3) Nadzwyczajne, zwoływane w terminie do 2 - miesięcy od złożenia prawomocnego wniosku.

§ 23
1. W Kongresach stanowiące prawo głosu posiadają delegaci posiadający mandat zgodnie z
ordynacją wyborczą § 36.
2. W Kongresach uczestniczyć mogą przedstawiciele: władz i komisji statutowych, organu
nadzorującego Związek, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Kongres jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku obecności na Kongresie co najmniej
połowy delegatów uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie zaś bez względu na ilość
obecnych delegatów - w drugim terminie, za wyjątkiem uchwał zastrzeżonych w innych
paragrafach statutu.
4. Obrady Kongresu odbywają się na podstawie statutu oraz porządku i regulaminu zatwierdzonego
przez Kongres .
5. Uchwały Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi
inaczej.
6. Uchwały Kongresu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Kongres postanowi inaczej.
7. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru
Przewodniczącego oraz Prezydium Kongresu .
§ 24
1. Kongresy odbywają się w mieście stołecznym Warszawa w terminie zgodnym ze statutem i nie
kolidującym z zawodami sportowymi kalendarza PZ Judo.
2. O terminie i miejscu Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego Zarząd Związku zawiadamia członków
Związku do dnia 30 czerwca roku, w którym odbywają się letnie igrzyska olimpijskie.
3. O terminie i miejscu Kongresu Sprawozdawczego Zarząd Związku, podając termin i miejsce
zawiadamia członków Związku komunikatem na stronie internetowej nie później niż 6 tygodni
przed Kongresem.
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4. Zarząd Związku najpóźniej w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem każdego Kongresu przesyła
Delegatom:
1) proponowany porządek obrad,
2) projekt regulaminu obrad,
3) sprawozdania merytoryczne z działalności władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
dyscyplinarnej, Komisji Odznaczeń i Nagród
4) sprawozdanie finansowe za okres czteroletniej działalności Zarządu zawierające również
aktualny stan posiadanych środków, należności i zobowiązań do końca roku obrachunkowego,
przed Kongresem Sprawozdawczo Wyborczym i roczne sprawozdane finansowe, po jego
zbadaniu przez biegłego rewidenta przed Kongresem Sprawozdawczym.
5. Za termin wysłania dokumentów uznaje się dzień nadania korespondencji lub dzień
opublikowania materiałów na stronie internetowej Związku.
6. Członkowie Związku, członkowie władz, delegaci na Kongres mogą zgłaszać propozycje i uwagi do
proponowanego porządku obrad do 14 dni przed terminem Kongresu.
7. Za dzień zgłoszenia propozycji lub uwag uznaje się dzień nadania korespondencji listem
poleconym lub dzień wysłania listu elektronicznego na adres oﬁcjalnej poczty elektronicznej PZ
Judo.
8. W przypadku nieuznania zgłoszonych propozycji lub uwag przez Zarząd Związku za zasadne,
zgłaszający ma prawo zgłosić je na Kongresie.
§ 25
Do kompetencji Kongresu w szczególności należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku,
2. Ustalenie liczby członków danej władzy lub komisji statutowej o ile statut nie precyzuje tego
dokładnie,
3. Wybór lub odwołanie Prezesa Zarządu Związku, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków
Zarządu Związku, członków Komisji Rewizyjnej, członków pozostałych komisji statutowych.
4. Udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium za okres kadencji całemu Zarządowi,
lub ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu,
5. Coroczne rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonego przez zarząd sprawozdania z działalności
Związku oraz rocznego sprawozdanie finansowego, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.
6. Coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i komisji statutowych;
7. Uchwalanie regulaminów: Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, regulaminu dyscyplinarnego,
regulaminu odznaczeń i nagród.
8. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku,
9. Określanie wysokości i terminów opłat składek członkowskich oraz wysokości opłat licencyjnych,
10. Rozpatrywanie spraw, podejmowanie uchwał w sprawach i wnioskach zgłoszonych przez władze
i komisje Związku, członków Związku, delegatów na Kongres.
11. Rozpatrywanie odwołania w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków, oraz w sprawie skreślenia
lub wykluczenia ze Związku .
12. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
13. Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad,
§ 26
1. Kongres Nadzwyczajny jest zwoływany przez Zarząd Związku: z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej, na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/2 Delegatów
lub 1/3 członków zwyczajnych Związku.
2. Jeżeli Zarząd Związku nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 Kongres Nadzwyczajny zwołuje
Komisja Rewizyjna.
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3. Do kompetencji Kongresu Nadzwyczajnego należy rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia
został zwołany.

ROZDZIAŁ IV - II ZARZĄD
§ 27
1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.
2. Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku wybranych na Kongresie Sprawozdawczo – Wyborczym.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyboru
określając funkcje zgodnie z aktualnym przyjętym przez Kongres regulaminem pracy Zarządu.
4. Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję
Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia o ich realizacji w terminie do 30 dni.
6. Do realizacji celów statutowych Zarząd może zatrudniać pracowników.
7. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu, w tym Prezesem, oraz w sporach z nimi
Związek reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik
powołany uchwałą Kongresu.
8. Zasady i wysokość wynagrodzeń Członków Władz lub komisji statutowych są jawne.
§ 28
Do zadań Zarządu należy:
1. realizacja celów i uprawnień statutowych Związku przy pomocy przewidzianych w statucie
środków (§7; 8; 9),
2. zwoływanie Kongresów i wykonywanie ich uchwał,
3. odpowiedzialność za całokształt działalności Związku i działanie w jego imieniu w kontaktach z
innymi organizacjami.
4. reprezentowanie Związku na zewnątrz, podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do
związków sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym międzynarodowych,
5. wybór, opiniowanie i rekomendowanie kandydatów do międzynarodowych organizacji na
zasadach wynikających z przepisów niniejszego statutu,
6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i wykluczania
członków Związku,
7. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych,
8. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie ze statutem, uchwałami Kongresów i
przepisami prawa.
9. podejmowanie decyzji w sprawie powołania lub przystąpienia Związku do spółek prawa
handlowego i innych organizacji gospodarczych,
10. nadzór nad organizacją i pracą biura Związku.
§ 29
1. Zarząd Związku dla prowadzenia określonych spraw zgodnie z regulaminem pracy zatwierdzonym
przez Kongres może powoływać: komisje, wydziały, zespoły problemowe, inne organy
wykonawcze.
2. Powołane komisje lub zespoły działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd
Związku.
§ 30
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1. Zarząd Związku ma obowiązek publikować na stronie internetowej następujące informacje:
1) uchwały i protokoły z Kongresów,
2) składy i regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji
Odznaczeń i Nagród oraz składy i regulaminy wszystkich pozostałych komisji.
3) plany posiedzeń, podjęte uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Zarząd ma obowiązek opublikować w terminie 30 dni od
dnia Kongresu.
3. Uchwały lub powstałe dokumenty Władze lub komisje statutowe mają obowiązek opublikować w
terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym zostały uchwalone.
4. Plan posiedzenia Zarządu winien zostać przedstawiony członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej 7
dni przed, a protokoły z odbytych posiedzeń do 14 dni po zakończeniu posiedzenia.
5. Zarząd zapewnia udział przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach i innych akcjach
zgodnie z planem pracy.
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes. W przypadku jego nieobecności wyznaczony przez
Zarząd Wiceprezes. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.
4. Przebieg elektronicznego głosowania musi być jawny dla uczestników głosowania i Komisji
Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ IV - III KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 5 członków wybranych na Kongresie .
3. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa zatwierdzony przez Kongres
regulamin pracy Komisji.
4. Komisja Rewizyjna ostatecznie konstytuuje się w terminie 14 dni zgodnie z regulaminem
przyjętym przez Kongres.
5. Komisja corocznie sporządza i przedstawia Zarządowi szczegółowy plan działań i uzgadnia
zabezpieczenie finansowe jego realizacji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z przyjętym planem mają prawo brać udział w
posiedzeniach Zarządu i innych komisji Związku z głosem doradczym.
7. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastępstwo ustalone
jest zgodnie z regulaminem pracy uchwalonym przez Kongres.
8. Komisja Rewizyjna w trybie uchwały ma prawo wystąpienia z wnioskiem o: umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Zarządu lub Kongresu, zwołanie zebrania Zarządu lub
Kongresu Nadzwyczajnego.
9. Komisja może również występować z wnioskami i zaleceniami do Zarządu, który w takim
przypadku zobowiązany jest złożyć Komisji stosowne wyjaśnienia w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania wniosku lub zalecenia.
§ 33
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1. Komisja Rewizyjna przeprowadza całościową kontrolę PZ Judo przed każdym Kongresem, a w
trakcie każdego roku prowadzi kontrole wynikające z bieżącej działalności Związku i uzgodnionego
planu,
2. Komisja Rewizyjna w drodze uchwały może powołać do zespołu kontrolnego: specjalistów,
doradców, biegłych i fachowców według potrzeb do zakresu kontroli.
3. Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są
Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie
kontroli pracy Zarządu, komisji, biura. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o
bieżących pracach Zarządu Związku.
§ 34
Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Związku,
2. składanie sprawozdań ze swojej działalności i przeprowadzonych kontroli na Kongresie PZ Judo.
3. składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku w całości, bądź
imiennie ustępującemu Prezesowi i poszczególnym członkom Zarządu.
4. wnioskowanie w sprawach działalności Związku.
§ 35
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie minimum 2
członków komisji.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub zastępujący go członek Komisji (§32 pkt. 7).
3. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego
zebranie.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Uchwały podjęte w tym trybie wymagają udziału wszystkich
członków Komisji.

ROZDZIAŁ V ORDYNACJA WYBORCZA
§ 36
1. Głos stanowiący, czynne i bierne prawo wyborcze, w Kongresie Sprawozdawczo Wyborczym PZ
Judo posiadają delegaci wybrani przez walne zgromadzenia wojewódzkich związków judo
powołanych zgodnie z § 12 statutu.
2. Każde wojewódzkie walne zgromadzenie wybiera delegatów w liczbie ustalonej przez Zarząd
Związku wg. poniższych zasad:
1) z tytułu posiadania wojewódzkiego związku judo (związku sportowego judo o statusie członka
zwyczajnego) przysługują 2 (dwa) mandaty podstawowe,
2) jeden mandat dodatkowy za każdych 10 i więcej zarejestrowanych na terenie województwa
członków zwyczajnych PZ Judo (np. 3 do 9 - 0 mandatów;10 do 19 - 1 mandat; za 20 do 29 2 mandaty itd.),
3. wojewódzkie walne zgromadzenie członków uprawnione jest do wyboru delegatów
rezerwowych, którzy w przypadkach opisanych w ust. 12 przejmują obowiązki wcześniej
wybranego delegata.
4. W wojewódzkich walnych zgromadzeniach mogą brać udział z głosem stanowiącym
przedstawiciele członków zwyczajnych PZ Judo, oraz z głosem doradczym i biernym prawem
wyborczym zaproszeni goście.
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5. Listę członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w wojewódzkich walnych zgromadzeniach
ogłasza Zarząd PZ Judo najpóźniej 8 tygodni przed terminem Kongresu PZ judo.
6. Wojewódzkie walne zgromadzenia odbywają się minimum 4 tygodnie przed Kongresem PZ Judo.
7. Każdy członek zwyczajny uprawniony do udziału w Kongresie za zdobycie 1-3 miejsca w rankingu
seniorów kobiet, 1-3 miejsca w rankingu seniorów mężczyzn, ma prawo zgłosić bezpośrednio do
PZ Judo 2 (dwóch) delegatów.
8. Każdy członek zwyczajny uprawniony do udziału w Kongresie za zdobycie 4-5 miejsca w rankingu
seniorów kobiet, 4-5 miejsca w rankingu seniorów mężczyzn, ma prawo zgłosić bezpośrednio do
PZ Judo 1 (jednego) delegata.
9. Ranking (dot. ustępu 7 i 8) ogłasza PZ Judo, a liczony jest na ostatni dzień letnich igrzysk
olimpijskich z ostatnich 12 miesięcy.
10. Delegaci wybrani w trybie § 36 ust. 3; 8; 9 muszą zostać zgłoszeni do biura PZ Judo najpóźniej 3
tygodnie przed Kongresem Sprawozdawczo Wyborczym. Zgłoszenie może zostać dokonane za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Delegaci na Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Związku wybierani są na okres 4 lat, a ich mandaty
wygasają w przeddzień wojewódzkiego walnego zgromadzenia członków zwołanego zgodnie z §
36.
12. Przed upływem okresu wymienionego wyżej mandat delegata wygasa na skutek śmierci,
rezygnacji, lub odwołania go przez Kongres PZ Judo lub zebranie, które go wybrało. W przypadku
wygaśnięcia mandatu delegata jego miejsce do końca kadencji zajmuje delegat rezerwowy lub
właściwe zebranie dokonuje nowego wyboru.
13. W Kongresie PZ Judo z głosem doradczym, posiadając bierne prawo wyborcze udział biorą:
członkowie władz, komisji statutowych, członkowie honorowi i wspierający PZ Judo oraz
zaproszeni goście.
§ 37
1. Wojewódzkie walne zgromadzenie może w trybie uchwały wybrać kandydatów do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej PZ Judo, oraz do komisji statutowych zgodnie ze statutem PZ Judo nawet jeśli
osoby nie są delegatami członków zwyczajnych na wojewódzkie walne zgromadzenie i Kongres
PZ Judo.
2. Każde wojewódzkie walne zgromadzenie ma prawo zgłosić po jednym kandydacie na Prezesa i na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji
statutowych.
3. Poza zgłoszeniami zgodnie z ust. 1 i 2, kandydata na Prezesa i członków Zarządu, oraz kandydata
na Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić grupa co najmniej 20 członków
zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 3 tygodnie przed terminem Kongresu. Zgłoszenia
potwierdzonego przez zgłaszających członków zwyczajnych dokonuje się w formie pisemnej i
składa w siedzibie Związku.
4. Kandydaci na Prezesa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, muszą najpóźniej 2 tygodnie przed
terminem Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego złożyć do biura PZ Judo własne cv i programowe
expose.
5. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tym samym terminie składają własne cv z
określeniem funkcji jaką zamierzają pełnić w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
6. Listę kandydatów na Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podaje się do
publicznej wiadomości przez jej umieszczenie wraz z cv i programowym expose kandydatów na
stronie internetowej Związku na co najmniej 7 dni przed terminem Kongresu.
7. Listę pozostałych kandydatów do władz i komisji statutowych PZ Judo z ich cv podaje się do
publicznej wiadomości przez jej umieszczenie na stronie internetowej Związku na co najmniej 7
dni przed terminem Kongresu.
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8. Prawidłowość wyborów w wojewódzkich walnych zgromadzeniach członków oraz prawidłowość
zgłoszenia kandydatów do władz związku weryfikuje komisja rewizyjna PZ Judo. Od decyzji komisji
przysługuje odwołanie do kongresu złożone na piśmie w terminie 14 dni przed kongresem.
§ 38
1. Uchwały w sprawie powołania Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapadają
bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu minimum połowy delegatów, którzy
zostali zarejestrowani i odebrali mandaty na Kongres
2. Jeżeli podczas wyborów określonych w ust. 1 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości
głosów, przeprowadzona będzie druga tura głosowania, do której zakwalifikowanych zostaje
dwóch kandydatów którzy uzyskali w pierwszej turze ich największą ilość. Prezesem lub
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który w drugiej turze uzyska zwykłą
większość głosów.
3. Pozostałymi członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, komisji statutowych zostają kandydaci, którzy
otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
4. Funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Odznaczeń i Nagród obejmuje osoba,
która uzyskała największą liczbę głosów.
5. Członków komisji mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków itp., wybiera Kongres
zgodnie z przyjętym regulaminem obrad spośród kandydatów, których zgłaszają delegaci. Jeden
delegat ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.
§ 39
1. W przypadku śmierci, lub ustąpienia Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w czasie
trwania kadencji, Zarząd niezwłocznie zwoła Kongres Nadzwyczajny, w celu dokonania wyboru
Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku na czas do końca kadencji. Do czasu
Kongresu Nadzwyczajnego funkcję Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnią
Zastępcy ustaleni zgodnie z zatwierdzonymi przez Kongres regulaminami pracy Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i komisje statutowe mają prawo doboru do swego składu nowych
członków w miejsce tych, którzy zmarli, zostali odwołani (nie dotyczy Kongresu) lub ustąpili ze
swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba dobranych członków nie może jednak być
większa niż 1/2 osób pochodzących z wyboru. Kooptacji można dokonać wyłącznie spośród osób,
które w wyborach właściwych uzyskały kolejno najwyższą ilość głosów.
3. W przypadku, rezygnacji więcej niż 1/2 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Prezes Związku
zwoła niezwłocznie Nadzwyczajny Kongres dla wyboru nowego składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej. Prezes Związku lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pełni swoją funkcję do końca
kadencji.
4. Nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości, lub Prezesowi i poszczególnym
członkom, przez Kongres sprawozdawczo-wyborczy pozbawia cały Zarząd lub poszczególnych
członków prawa kandydowania do władz w następnej kadencji.
5. Nie przyjęcie przez Kongres sprawozdawczo wyborczy sprawozdania: Komisji Rewizyjnej, Komisji
Dyscyplinarnej, Komisji Odznaczeń i Nagród pozbawia całą Komisję lub poszczególnych członków
prawa kandydowania do władz w następnej kadencji.
6. W przypadku nie przyjęcia przez Kongres Sprawozdawczy sprawozdania Zarządu, sprawozdania
finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Kongres który odrzucił sprawozdanie decyduje o
odwołaniu Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie.
7. W przypadku odwołania Zarządu, obowiązki przejmuje Komisja Rewizyjna, która zwołuje Kongres
Nadzwyczajny celem wyboru nowego Zarządu.
8. W przypadku odwołania Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Kongres Nadzwyczajny celem wyboru
nowej Komisji.
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9. W przypadku Kongresu Nadzwyczajnego zwołanego w celu wyboru Prezesa, Zarządu,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej lub komisji statutowych prawo
zgłaszania kandydatów do władz mają wspólnie delegaci z danego województwa a przepisy § 37
stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku nie przyjęcia sprawozdania Komisji Dyscyplinarnej, lub Komisji Odznaczeń i Nagród,
Kongres który odrzucił sprawozdanie decyduje o odwołaniu całej komisji lub poszczególnych osób
i dokonuje stosownego wyboru wg. kolejności kandydatów do komisji na liście Kongresu
Sprawozdawczo Wyborczego.

ROZDZIAŁ VI ODZNACZENIA I NAGRODY
§ 40
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla judo członków i osób biorących
udział w realizacji celów statutowych Związku.
2. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych osobom
wymienionym w ust.1.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień PZ Judo oraz zasady i warunki ich przyznawania określa regulamin
nagród i wyróżnień uchwalony przez Kongres.
§ 41
1. O przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień z wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych dla innych władz
zgodnie z przepisami występuje powołana przez Kongres Komisja Odznaczeń i Nagród.
2. Komisja Odznaczeń i Nagród składa się z 3 osób.
3. Odwołanie od decyzji Komisji Odznaczeń i Nagród przysługuje do Zarządu Związku, w przypadku
członków Zarządu do Komisji Rewizyjnej, a w drugiej kolejności do Kongresu.
ROZDZIAŁ VII WYKROCZENIA I PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
§ 42
1. Członkowie Związku, osoby biorące udział w realizacji celów statutowych Związku i we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej za naruszenie przepisów statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących
w judo.
2. Wszystkie zgłoszone naruszenia statutu podlegają wszczęciu postępowania dyscyplinarnego z
urzędu.
3. Związek uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie, ustanowione przez
Polską Agencję Antydopingową.
4. Rodzaje kar dyscyplinarnych, tryb i zasady ich orzekania określa regulamin dyscyplinarny Związku,
uchwalony przez Kongres, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych ustanowionych przez Polską Agencję
Antydopingową.
§ 43
1. Organem pierwszej instancji, który rozpatruje i orzeka sprawy dyscyplinarne, za wyjątkiem spraw
zastrzeżonych dla innych władz statutowych jest powoływana przez Kongres Komisja
Dyscyplinarna.
2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 osób.
3. Komisja Dyscyplinarna orzeczenia wydaje w min. 3 osobowym składzie i orzeka zgodnie z
przyjętym przez Kongres regulaminem dyscyplinarnym.
§ 44
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1. Organem odwoławczym w przypadku orzeczeń w odniesieniu do członków Zarządu lub w
przypadku wniosków Zarządu jest składający się z 3 osób zespół odwoławczy wybrany przez
Komisję Rewizyjną spośród członków Komisji .
2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej w pozostałych sprawach jest składający
się z 3 - osób zespół odwoławczy wybrany przez Zarząd spośród jego członków.
3. Organem odwoławczym od orzeczeń podjętych w drugiej instancji jest Kongres, którego
orzeczenie jest ostateczne.
4. Po upływie terminu odwołania lub po wydaniu przez organ odwoławczy orzeczenia
merytorycznego kończącego sprawę decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna.
5. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane
do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jeżeli
przewidują to przepisy regulaminu dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ VIII MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 45
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i
fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Na fundusze Związku składają się w szczególności:
1) wpływy z tytułu składek członkowskich, opłat licencyjnych i innych opłat ustalonych przez
Kongres lub opłat związanych z organizowanym przez Związek współzawodnictwem
sportowym,
2) wpływy z egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) wpływy z darowizn, zapisy i spadki,
5) środki pochodzące od sponsorów z fundacji lub inne wpływy uzyskane z działalności
statutowej,
6) wpływy z umów zawartych z organizatorami współzawodnictwa w zakresie zleconym przez
Związek,
7) dotacje celowe przekazywane do Związku,
8) środki na realizację zadań zleconych,
9) odsetki bankowe i lokaty terminowe.
3. Związek może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu
uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej.
§ 46
1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd podejmując stosowne uchwały.
2. Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzony uchwałą regulamin
finansowy, oraz zatwierdzony w pierwszym kwartale roku uchwałą Zarządu roczny plan
finansowy. W/w dokumenty są jawne.
3. Zarząd odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zabronione jest udzielanie przez Związek pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Związku w stosunku do: członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, członków komisji,
pracowników i ich rodzin lub osób z nimi związanych.
§ 47
1. Związek w sprawach niemajątkowych reprezentowany jest przez Prezesa lub zastępującego go
Wiceprezesa.
2. Podpisywać umowy i składać oświadczenia dotyczące zaciągania zobowiązań i rozporządzania
majątkiem Związku na podstawie uchwały Zarządu mogą Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.
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3. Współdziałania dwóch członków Zarządu działających łącznie (w tym Prezesa lub wyznaczonego
przez Zarząd Wiceprezesa), wymaga składanie oświadczeń i podpisywania umów dotyczących
zaciągania zobowiązań bez podjętej wcześniej uchwały Zarządu.
4. Zgody Komisji Rewizyjnej wymaga:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
3) przyjęcie lub odrzucenie spadku,
4) inne czynności zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku.
5. Związek w określonych sprawach może być reprezentowany przez pełnomocnika działającego w
granicach udzielonego uchwałą Zarządu pełnomocnictwa.
ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Kongres większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy delegatów członków zwyczajnych uprawnionych do
udziału w Kongresie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie
przeznaczony zostanie majątek Związku.
§ 49
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Kongresowi, a jego uchwała jest ostateczna.
3. Pomiędzy Kongresami prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Związku
łącznie z Komisja Rewizyjną.

STATUT przyjęty uchwałą KONGRESU dn. ……………………..

Projekt przygotowany przez Komisję statutową powołaną uchwałą nr. 15 Kongresu PZ Judo 2016-12-18.
Projekt w w/w wersji skonsultowany ostatecznie z DP MS i T w dn. 06.09.2017 r.
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