MINISTERSTWO SPORTU

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

Departament Prawny
DP-WPL.023.58.2021

Pan
Jacek Skubis
Przewodni czqcy Komisj i Statutowej
Polski Zwi4zekJudo

Szanowny Panie,

w

odpowiedzi na przeslany drog4 elektroniczn4 wniosek o przedstawienie opinii
w kwestii zgodno6ci projektu statutu Polskiego Zwipzku Judo z obowi4zuj4 cymi przepr.sami,
Departament Prawny wskazuje w spos6b nastgpuj4cy.

W $ 1 ust.

I

statutu Polskiego Zwipzku Judo zawarto informacj g, Le pZJ dziala na
podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie
przywofui4c jej

nieprawidlowy publikator. Prawidlowy publikator
o sporcie to - Dz.

IJ .

dla

ustawy

z

dnia

25

czerwca 2010 r.

z 2020 r. poz. ll33 .

W $ 10 ust. 1.4 naleLy poprawi6 numeracjg (pkt 3 i 4 niepowinny stanowi6 dalszego
wyliczenia tylko odrgbne jednostki redakcyjne).

Statut powinien okreslai zgodnie

z

art. 10 ust. 1 pkt 5a

ustawy

prawo

o stowarzyszeniach mo2liwo56 otrzymywania przez czlonk6w
zarzqdu wynagrodzenia za
czynnoSci wykonywanew zwi}zkuzpeNnionqfunkcj4 tj.

czy otrzymtj4czy te2nie ohzymuj4

wynagrodzenia. Projekt nie reguluje tej kwestii.
Jednocze$nie uprzejmie informujg,

iz powy2sza odpowiedl ma wylycznie charakter

informacyjny.

ZpowuZaniem
Joanna Olszewska

Dyrektor Departamentu
/ - podpisany cyfrowo/

Uchwały Komisji Statutowej dn. 22.03.2021. (wyciąg z protokołu).
Uchwała KS 1/2021.03.22
Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 22.03.2021 postanowiła przyjąć (wynikające z
zastrzeżeń Departamentu Prawnego MS) następujące nw. poprawki do projektu Statutu PZ Judo
2021 wer.3:
Ad.1 Zalecenie DP-MS nr-1
Prawidłowy publikator dla ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.o sporcie to - Dz.U. z 2020 r. poz. 1133.
Wprowadza się następującą poprawkę w §1 pkt.1 przypis dolny 2 jak niżej:
2 „ustawa o sporcie” oznacza ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. 2019
poz. 1468 Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) z późn. zm.) oraz każdą inną ustawę ja zastępującą lub
zmieniającą.
Ad.2 Zalecenie DP-MS nr-2
W $ 10 ust. 1.4 należy poprawić numerację (pkt 3 i 4 nie powinny stanowić dalszego wyliczenia tylko
odrębne jednostki redakcyjne).
Wprowadza się następującą poprawkę zmiany numeracji w numeracji §10 ust.1.4 pkt.3) i
pkt.4) zamienia się na ust. 1.5 i ust. 1.6 jak niżej:
1.4. wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1.5. 3) od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie a przepisy § 9 ust.3 stosuje się
odpowiednio.
1.6. 4) do czasu rozpoznania odwołania prawa wykluczonego członka Związku ulegają zawieszeniu.
Ad.3 Zalecenie DP-MS nr-3
Statut powinien określać zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5a ustawy prawo o stowarzyszeniach możliwość
otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją tj. czy otrzymują czy też nie otrzymują wynagrodzenia.
Wprowadza się następujące zmiany w §20 i §26 projektu Statutu PZ Judo 2021 wer.3.
W § 20 wprowadzić pkt. 10 z zapisem:
10. Członkowie Władz i Komisji pełnią obowiązki wynikające z piastowanej funkcji pro bono (dla
dobra publicznego). Z tytułu tych obowiązków otrzymują pełny zwrot poniesionych i związanych z tą
działalnością kosztów.
W § 26 pkt. 5 ust.5.2 wprowadzić zapis:
5. Zarząd dla realizacji celów i zadań statutowych Związku może:
5.2. zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców w tym członków władz i komisji zgodnie z
obowiązującymi przepisami a przepisy § 20 pkt. 10 stosuje się odpowiednio. Zasady i wysokość
wynagrodzeń członków władz i komisji są jawne,
Głosowało: 4 Członków – wszyscy ZA
Uchwała KS 2/2021.03.22
Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 22.03.2021 działając zgodnie z uchwałami nr

11;12;14;15 KONGRESU PZ Judo z dnia 18.12.2016 r. postanawia:
1/ projekt Statutu PZ Judo 2021 wer.3 (z naniesionymi poprawkami DP MS) przesłać do Zarządu PZ
judo w celu poddania go pod obrady najbliższego Kongresu Sprawozdawczego i ogłoszenie tegoż
Kongresu, Kongresem Sprawozdawczo Statutowym,
2/ wnioskować do Zarządu o jak najszybsze zamieszczenie zaktualizowanego projektu Statutu PZ
Judo 2021 wer.3 na stronie internetowej Związku i poddanie go konsultacjom Środowiskowym,
3/ realizację uchwały powierzyć Przewodniczącemu KS.
Głosowało: 4 Członków – wszyscy ZA
Za zgodność z protokółem:
Przewodniczący
Komisji Statutowej
Jacek Skubis
W-wa 22.03.2021r.

