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Nie zapominajmy nigdy, że Polski Związek Judo działa na rzecz rozwoju i jakości judo
pojmowanego – zgodnie z założeniami jego twórcy prof. Jigoro Kano – jako ukierunkowany
prozdrowotnie system edukacji: fizycznej, umysłowej, moralnej, społecznej i obronnej człowieka, jako
system rywalizacji sportowej oparty na olimpijskiej aksjologii i etyce fair play.
Związek działa na rzecz upowszechniania oraz doskonalenia różnych form praktyki judo,
inspiruje do twórczego wysiłku, do aktywnego i zdrowego stylu życia, rozwija sprawność fizyczną i
umiejętności godziwej samoobrony, uczy współpracy i rywalizacji sportowej opartej na wzajemnym
szacunku.
Pamiętajmy, że Związek chroni tradycyjne wartości i standardy judo, pamiętajmy, że judo to
jedna z bardziej zasłużonych dyscyplin w polskim sporcie, posiada bogatą tradycję, posiada liczne
międzynarodowe i olimpijskie sukcesy. Obowiązkiem Związku jest ochrona tych wartości i tradycji,
obowiązkiem jest kontynuacja i praca na rzecz nowych osiągnięć na wszystkich poziomach rywalizacji
sportowej.
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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
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 sporcie judo (w tym judo
niepełnosprawnych). Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach1,
2.

3.
4.

ustawy o sporcie2 oraz niniejszego Statutu.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Związku miasto stołeczne
Warszawa. W realizacji swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
Związek używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2
1. Związek rozwija, popularyzuje i promuje judo, realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej w rozumieniu ustawy o sporcie,
2. Związek samodzielnie określa swoje cele i programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnętrzne określające jego działalność.
3. Związek w ramach swojej działalności - reprezentuje członków, utrzymuje kontakty, współpracuje z
władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami działającymi w sporcie judo za granicą (w tym
przynależy do tych organizacji zgodnie z przepisami krajowymi, międzynarodowymi oraz Federacji i Unii
Judo).
4. Działalność Związku (Władz, Komisji, Członków, biura) podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych
uprawnionych organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i ustaleniami Statutu.
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
Cele.
§3
1. Zrzeszanie stowarzyszeń i klubów działających w judo (zwanych dalej członkami zwyczajnymi Związku),
2. Koordynowanie i wspierania zrzeszonych w Związku członków, oraz osób biorących udział w realizacji celów
statutowych Związku.
3. Propagowanie sportu, idei olimpijskiej oraz zasad walki fair play.
4. Popularyzacja, rozwój i podnoszenia poziomu judo.
5. Edukowanie i rozwijanie świadomości, wiedzy i umiejętności dotyczącej dbałości o stan zdrowia i
optymalizacji funkcjonalności organizmu podczas procesu treningowego
6. Podejmowanie działań (w tym działalności gospodarczej) służących pozyskiwaniu środków finansowych na
realizację zadań statutowych (a zapisy rozdziału VIII statutu stosuje się odpowiednio).
Zadania.
§4
1. Organizowanie międzynarodowych zawodów i innych akcji szkoleniowych judo, oraz akcji szkoleniowych i
zawodów krajowych w tym współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz rangi Pucharu Polski zgodnie z
przepisami:
1.1. Światowej Federacji Judo (The International Judo Federation w skrócie "IJF" ),
1.2. Europejskiej Unii Judo (European Judo Union w skrócie „EJU”),
1.3. Polskiego Związku Judo o ile brak regulacji w przepisach IJF i EJU,
1.4. Ministerstwa Sportu.
2. Powoływanie kadry narodowej oraz przygotowania jej do udziału i uzyskania jak najlepszych wyników w
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym judo: igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, innych zawodach
międzynarodowych;

1

„Prawo o stowarzyszeniach” oznacza ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. 2019,
poz 713 z póżn zm. ) oraz każdą inna ustawę ją zastępującą lub zmieniającą,

2

„ustawa o sporcie” oznacza ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1133 z późn. zm.) oraz
każdą inną ustawę ja zastępującą lub zmieniającą.
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§5
1. Opracowywanie: planów rozwoju, programów działania, programów szkolenia.
2. Opracowywanie, uchwalanie i wdrażanie:
2.1. przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym regulaminów: sportowego, licencyjnego, zmiany
barw klubowych, nadawania stopni szkoleniowych i mistrzowskich oraz innych,
2.2. przepisów ewidencjonowania i ewidencjonowanie: członków oraz osób biorących udział w realizacji celów
statutowych Związku,
2.3. przepisów dotyczących rejestracji i archiwizacji wyników współzawodnictwa w judo, statystyk judo,
dokumentacji sportowej, dokumentacji związanej z działalnością statutową (władz, komisji i innej).
§6
1. Ustanawianie reguł dyscyplinarnych, sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem z wyłączeniem
regulacji dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
2. Prowadzenie postępowań i orzekanie zgodnie ze Statutem i regulaminem przyjętym przez Kongres.
§7
1. Ustanawianie reguł przyznawania i przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaczeń Związku zgodnie z
regulaminem uchwalonym zgodnie z § 39 ust.2 Statutu.
2. Wnioskowanie o przyznanie nagród i wyróżnień, nadanie odznaczeń przez władze resortowe,
samorządowe, państwowe oraz inne organizacje.
ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§8
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Członkowie Związku dzielą się na:
Członków zwyczajnych.
Członków wspierających.
Członków honorowych.

§9
1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być stowarzyszenia sportowe oraz inne osoby prawne, których
statut, umowa albo akt założycielski, przewiduje prowadzenie działalności w judo .
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków (z wyjątkiem członków honorowych) podejmuje Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji wg. opracowanego przez Zarząd wzoru.
3. Uchwała Zarządu podlega dostarczeniu składającemu deklarację: pocztą elektroniczną (e-mail)3 lub w
formie pisemnej bezpośrednio (za potwierdzeniem odbioru na kopii) albo kurierem lub listem poleconym.
Uchwała Zarządu odmawiająca przyjęcia w poczet członków Związku podlega doręczeniu w ww. sposób
wraz z uzasadnieniem.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku składającemu deklarację
przysługuje prawo:
4.1 odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia4 uchwały Zarządu pocztą elektroniczną do najbliższego
Kongresu, lub wszczęcie postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu PKOL.
4.2 prowadzenie dalszego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach po przekroczeniu liczby 350 członków zwyczajnych:
5.1 dotychczasowe wybory bezpośrednie (walne zebranie członków), zostają zastąpione przez wybory
pośrednie (zebranie delegatów wybieranych na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku przez Kongresy
Wojewódzkie) zgodnie z załącznikiem nr. 1 do statutu,
5.2 ordynacja pośrednia obowiązuje od najbliższego Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego po dniu
zweryfikowania w/w liczby członków przez Komisję Wyborczo-Mandatową, podaniu tego faktu do
wiadomości w sposób ustalony przez niniejszy Statut i zgłoszeniu go do Krajowego Rejestru Sądowego,
3

Poczta elektroniczna, e-poczta, mejl (ang. Electronic mail, e-mail, w skrócie: mail) – usługa internetowa, służąca do
przesyłania wiadomości tekstowych lub multimedialnych, tzw. listów elektronicznych między posiadaczami skrzynek email.

4

Doręczenie dokumentu (dokumentów) w postaci elektronicznej jest dokonane w chwili gdy wprowadzono go do środka
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat (odbiorca) mógł zapoznać się z jego treścią.

Strona 3 z 15

STATUT PZ Judo 2022

(projekt 2022-05-04)

5.3 ordynacja pośrednia obowiązuje od jej ogłoszenia bez względu na późniejszą liczbę członków zwyczajnych.
§ 10
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1.1. rozwiązania Związku,
1.2. rezygnacji na piśmie złożonej przez członka do Zarządu,
1.3. rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej będącej członkiem Związku,
1.4. wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku,
2) zalegania przez okres jednego roku z płatnościami ustalonymi przez Zarząd lub Kongres, lub innymi
zobowiązaniami wobec Związku. Uchwała o wykluczeniu musi być poprzedzona pisemnym wezwaniem do
uregulowania zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia.
1.5. od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie a przepisy § 9 ust.3 stosuje się odpowiednio.
1.6. do czasu rozpoznania odwołania prawa wykluczonego członka Związku ulegają zawieszeniu.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni uczestniczący w działaniach Związku mają prawo korzystania z wszystkich uprawnień
wynikających ze statutowej działalności Związku, a w szczególności do:
1.1. uczestnictwa za pośrednictwem upoważnionych, wybranych zgodnie z przepisami członka zwyczajnego
przedstawicieli (zwanych dalej delegatami), w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Związku (zwanych dalej
Kongresami) zgodnie z przepisami niniejszego Statutu,
1.2. uzyskiwania od władz i komisji informacji o działalności i zamierzeniach Związku, uzyskiwania pomocy
(szkoleniowej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej),
1.3. wyrażania opinii o działalności Związku i wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań
Związku oraz jego funkcjonowania,
1.4. uczestnictwa osób uprawnionych do reprezentacji członka zwyczajnego we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Związek.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1.1. działalności na rzecz realizacji celów i zadań statutowych Związku,
1.2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz, opłacania: składek członkowskich uchwalonych przez
Kongres, innych opłat w kwotach i terminach uchwalonych przez Zarząd.
1.3. posiadania i wskazania Zarządowi adresu poczty elektronicznej do prowadzenia korespondencji.
2. Zawodnicy członków zwyczajnych Związku powołani do kadry narodowej udostępniają Związkowi swój
wizerunek w stroju reprezentanta kraju na zasadach wskazanych w odpowiednich dokumentach. Związek
uprawniony jest do wykorzystywania tego wizerunku do swoich celów w zakresie wyznaczonym przez
przepisy: związkowe, IJF i EJU.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni PZ Judo, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związek sportowy judo, który działa w
formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń na podstawie Prawa o stowarzyszeniach.
2. Związek sportowy judo utworzony zgodnie z ust. 1 (powyżej) może ubiegać się o członkostwo zwyczajne w
PZ Judo. Przepisy §9 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Na terenie jednego województwa tylko jeden związek sportowy judo powołany w trybie § 13 ust.1 i 2
Statutu (zwany dalej okręgowym związkiem judo) może zostać członkiem zwyczajnym Związku.
4. W przypadku dwóch lub więcej związków sportowych judo na terenie tego samego województwa, o
przyznaniu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje w trakcie bieżącej kadencji Zarząd na
podstawie:
4.1 większej liczby zrzeszonych w tych związkach członków zwyczajnych PZ Judo,
4.2 w przypadku równej liczby członków zwyczajnych, na podstawie większej ilości punktów zdobytych przez
zawodników członków zwyczajnych związku sportowego w rankingu seniorów, następnie juniorów,
4.3 w dalszej kolejności wg. łącznej większej liczby licencji wykupionych przez członków zwyczajnych związku
sportowego dla trenerów i zawodników.
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§ 14
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być: osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, cudzoziemcy,
krajowe i zagraniczne osoby prawne, inne jednostki organizacyjne popierające cele Związku i wspierające go
organizacyjnie, finansowo lub w innej formie.
2. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji (a przepisy § 9 stosuje
się odpowiednio) oraz deklaracji określającej rodzaj wsparcia (oświadczenia woli) na rzecz Związku.
3. Członkowie wspierający Związku mogą brać udział w obradach Kongresów z głosem doradczym5, mają bierne
prawo wyborcze6.
§ 15
1. Tytuł Członka Honorowego lub Prezesa Honorowego PZ Judo nadaje Kongres na pisemny wniosek Komisji
Nagród i Odznaczeń lub Zarządu PZ Judo osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
judo w Polsce.
2. Decyzję o pozbawieniu członkostwa honorowego podejmuje Kongres na pisemny uzasadniony wniosek
Komisji Dyscyplinarnej.
3. Członkowie Honorowi Związku mogą brać udział w obradach Kongresów z głosem doradczym, mają bierne
prawo wyborcze.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
ROZDZIAŁ IV WŁADZE I KOMISJE ZWIĄZKU
§ 16
1. Władzami Związku są:
1.1. Kongres,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. W Związku działają komisje:
1.1. powoływana przez Kongres Komisja Dyscyplinarna,
1.2. powoływana przez Kongres Komisja Nagród i Odznaczeń,
1.3. Powołana przez Kongres Sprawozdawczy Komisja Wyborczo-Mandatowa,
1.4. inne komisje powołane przez Kongres lub Zarząd do realizacji celów statutowych.
§ 18
1. Kadencja władz Związku z §16 i komisji z §17 ust.1.1 i 1.2 Statutu trwa 4 lata i rozpoczyna się w momencie
wyboru podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego a kończy w dniu rozpoczęcia następnego Kongresu
Sprawozdawczo-Wyborczego.
2. Kadencja komisji z §17 pkt. 1.3 Statutu rozpoczyna się w momencie jej powołania i kończy w dniu podpisania
protokołu z Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego i zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Kadencja pozostałych komisji z §17 pkt. 1.4 Statutu rozpoczyna się w momencie ich powołania i kończy w
dniu rozpoczęcia następnego Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego.
4. Władze i komisje zobowiązane są wzajemnie współpracować i realizować: cele i zadania Związku (rozdział II
statutu) oraz uchwały kongresów.
5. Zarząd, Komisja Rewizyjna i komisje mają prawo powołania do swego składu nowych członków w miejsce
tych, którzy w trakcie kadencji zmarli, zostali odwołani lub ustąpili ze swoich funkcji:
5.1. w pierwszej kolejności z listy osób, które w wyborach właściwych uzyskały kolejno największa liczbę głosów,
w drugiej z listy delegatów,
5.2. liczba powołanych członków nie może być większa niż 1/2 osób pochodzących z wyboru, w innym przypadku
przepisy §36 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 19
1. Do członków: władz Związku z §16 i komisji z §17 Statutu stosuje się wszystkie wyłączenia przewidziane dla
członków Zarządu w ustawie o sporcie7.
5

Głos doradczy tj. mogą zgłaszać propozycje uchwał i wniosków oraz zajmować stanowisko i przedstawiać opinie.

6

Prawo wyborcze składa się z: prawa wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawa wybieralności (bierne prawo wyborcze).

7

Przypis dolny 2 (str. 2 statutu) „ustawa o sporcie” oznacza ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz każdą inną
ustawę ja zastępującą lub zmieniającą.
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Członek władz z §16 i komisji z §17 Statutu nie może być osobą ukaraną i odbywającą karę nałożoną przez
Komisję Dyscyplinarną Związku,
Członek władz §16 i komisji (§17 (z wyłączeniem funkcji delegata na Kongres)) nie może:
być członkiem w tej samej władzy Związku lub tej samej komisji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje,
być jednocześnie członkiem: w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, we władzy i innej komisji, lub w dwóch
komisjach,
pozostawać z innym członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
wspólnym pożyciu lub stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkostwo we władzach §16 i komisjach §17 wygasa na skutek:
śmierci,
pisemnej rezygnacji z członkostwa we władzy lub komisji,
upływu kadencji,
odwołania członka władzy lub komisji w trybie uchwały,
W miejsce odwołanego członka, władza lub komisja obowiązana jest powołać kolejnego kandydata (§ 18
ust.4 Statutu),
Odwołanemu członkowi władzy lub komisji powołanej przez Kongres przysługuje prawo odwołania się (a
przepisy § 9 ust.3 Statutu stosuje się odpowiednio),
Tryb odwołania i powołania nowego członka komisji powołanej przez Zarząd określa przyjęty przez Zarząd
regulamin komisji.

§ 20
1. Władze i komisje działają w trybie spotkań bezpośrednich lub (za każdorazową zgodą wszystkich Członków)
z wykorzystaniem komunikacji internetowej8 (on line) opisanej w regulaminach działania władz i komisji.
2. Władze i komisje (§16 i §17 Statutu) działają wg. regulaminów, planów pracy, budżetów uchwalonych zgodnie
z wymogami Statutu, są zobowiązane do złożenia wymaganej Statutem dokumentacji sprawozdawczej.
3. Regulaminy działania władz i komisji oraz inne zachowują ważność od chwili ich uchwalenia do końca kadencji
w której zostały uchwalone i wymagają potwierdzenia lub ponownego uchwalenia przez władze w nowej
kadencji zgodnie z przepisami Statutu.
4. Wszystkie posiedzenia władz i komisji są protokółowane, a protokoły archiwizowane są w biurze Związku
zgodnie z regulaminami i procedurami uchwalonymi przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes, posiedzenia komisji zwołują i prowadzą ich Przewodniczący.
6. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa lub Przewodniczącego ich obowiązki
przejmują zastępcy wybrani podczas konstytuowania się.
7. Uchwały władz i komisji zapadają zwykłą głosów, w obecności co najmniej połowy członków (chyba, że Statut
stanowi inaczej). Przy równiej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Uchwały władz i komisji mogą być podejmowane przy wykorzystaniu zapewniających tajność podejmowania
uchwał środków komunikacji internetowej i poczty elektronicznej, zgodnie z opisami przyjętymi w
regulaminach.
9. Władze i komisje zobowiązane są dokonać analizy wszystkich wniosków i zaleceń przedstawionych przez
Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolne i złożyć pisemne wyjaśnienia o realizacji nie później niż 30 dni
od dnia ich doręczenia (otrzymania) .
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.
ROZDZIAŁ IV
I KONGRES
§ 21
1. Kongres jest najwyższą władzą Związku.
8

Komunikacja internetowa – forma komunikacji interpersonalnej, polegająca na wymianie informacji między
uczestnikami dyskusji za pośrednictwem Internetu (np. za pomocą komunikatorów internetowych, stron internetowych
itp). Komunikator internetowy (ang. instant messenger, od tego skrót IM) – program komputerowy pozwalający na
przesyłanie natychmiastowych komunikatów poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet. Charakteryzuje się tym, że
oprócz samej wiadomości, przesyłane są także informacje o obecności użytkowników, co daje szansę prowadzenia
konwersacji bezpośredniej.
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2. Kongresy dzielą się na:
2.1. Sprawozdawczo–Wyborczy, zwoływany raz na cztery lata, w roku, w którym kończy się 4 lata kadencji władz,
nie wcześniej niż 14 dni przed i nie później niż 14 dni po dacie upływu 4-letniej kadencji (§18 ust.1 Statutu).
2.2. Sprawozdawczy zwoływany raz na dwa lata, w roku w którym upływa 2 lata kadencji władz, nie wcześniej
niż 14 dni przed i nie później niż 14 dni po dacie upływu 2-ch lat kadencji,
2.3. Nadzwyczajny, zwoływany w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku z wyłączeniem sytuacji kiedy
przepisy Statutu stanowią inaczej.
§ 22
1. Obrady Kongresów odbywają się na podstawie Statutu oraz porządku i regulaminu obrad uchwalonego
przez Kongres na podstawie projektu Zarządu i wniosków członków (§23 ust.2 pkt. 2.1 i 2.2 oraz ust.4
Statutu).
2. Kongresy odbywają się w mieście stołecznym Warszawa w terminie zgodnym ze Statutem i niekolidującym
z zawodami sportowymi kalendarza PZ Judo uwzględniającego zawody mistrzowskie IJF i EJU.
3. W Kongresach prawo wyborcze mają delegaci posiadający mandat zgodnie z ordynacją (Rozdział V §32 i 33
Statutu).
4. W Kongresach uczestniczą delegaci członków biorących udział we współzawodnictwie systemu sportu
młodzieżowego i starszych grup wiekowych (w okresie od ostatniego Kongresu Sprawozdawczo
Wyborczego do 1 stycznia roku kolejnego Sprawozdawczo Wyborczego Kongresu). Nie uczestniczą i nie
mają prawa wyborczego delegaci członków zwyczajnych, którzy: nie mieli ciągłości, lub zalegają z opłatą
składki członkowskiej, posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec Związku, zostali zarejestrowani w
roku odbywania Kongresu.
5. W Kongresach uczestniczą: członkowie władz i komisji §17 pkt.1.1, 1.2 i 1.3 Statutu bez prawa głosowania
nad przyjęciem: własnych sprawozdań, rozliczeń, propozycji uchwał itp.
6. W Kongresach z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele organu nadzorującego Związek, oraz
zaproszeni goście.
7. Kongres podejmuje decyzje w formie uchwał i jest zdolny do podjęcia uchwał w przypadku obecności na
Kongresie co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania - w pierwszym i drugim terminie, z
wyjątkiem uchwał zastrzeżonych w innych przepisach Statutu.
7.

Uchwały Kongresu podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów (chyba że Statut
stanowi inaczej).

§ 23
1. O terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego i Kongresu
Sprawozdawczego Zarząd zawiadamia członków Związku komunikatem zamieszczonym na stronie
internetowej Związku i doręczonym delegatom pocztą elektroniczną nie później niż 42 dni przed
Kongresem.
2. Zarząd najpóźniej 28 dni przed rozpoczęciem każdego Kongresu doręcza pocztą elektroniczną członkom i
delegatom:
2.1. proponowany porządek obrad,
2.2. projekt regulaminu obrad,
2.3. sprawozdanie finansowe Zarządu i merytoryczne z działalności władz i komisji za okres 2-ch lat kadencji
przed Kongresem Sprawozdawczym i 4-ch lat przed Kongresem Sprawozdawczo Wyborczym,
2.4. sprawozdanie finansowe (ust.2.3 powyżej) musi zawierać informację o aktualnym stanie posiadanych
środków finansowych, materialnych i niematerialnych, należności i zobowiązań do końca roku
obrachunkowego.
3. Członkowie zwyczajni Związku, członkowie władz i komisji, delegaci na Kongres mogą zgłaszać propozycje i
uwagi do proponowanego porządku i regulaminu obrad nie później niż 14 dni przed terminem Kongresu.
4. Za dzień zgłoszenia propozycji lub uwag uznaje się dzień nadania korespondencji listem poleconym lub
dzień wysłania listu elektronicznego (wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej) na adres
oﬁcjalnej poczty elektronicznej PZ Judo z adresu poczty elektronicznej wskazanego Związkowi przez
nadawcę (§ 12 ust.1 pkt.1.3 Statutu).
5. W przypadku nieuznania zgłoszonych propozycji lub uwag przez Zarząd za zasadne, zgłaszający ma prawo
zgłosić je na Kongresie.
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§ 24
1. Do kompetencji Kongresu należy w szczególności:
1.1. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wniosków o zmianę Statutu i rozwiązania Związku,
2) innych wniosków zgłoszonych przez władze i komisje Związku, członków Związku, delegatów na Kongres i
inne osoby statutowo uprawnione,
3) orzekanie w odwołaniach od decyzji władz lub komisji skierowanych do Kongresu zgodnie ze Statutem.
1.2. Ustalenie liczby członków danej władzy lub komisji o ile Statut nie określa tej liczby,
1.3. Wybór lub odwołanie w odrębnych głosowaniach: Prezesa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków
Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków pozostałych komisji,
1.4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującym członkom Zarządu za okres kadencji a
§ 37 stosuje się odpowiednio,
1.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (§ 23 ust. 2.3 i 2.4 Statutu) i sprawozdania z działalności członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji za okres 2-ch i 4-ch lat kadencji a § 37 Statutu stosuje się odpowiednio,
1.6. Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
1.7. Określanie wysokości składki członkowskiej, opłat licencyjnych, opłaty startowej w zawodach.
1.8. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka i prezesa honorowego (§ 15 Statutu).
§ 25
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Kongres Nadzwyczajny jest zwoływany przez Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek, podjęty przez 3/4 liczby Prezesów związków okręgowych
(posiadających status członka zwyczajnego) na podstawie uchwał zarządów tych związków.
1.4. na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/2 delegatów obecnych na Kongresie
Sprawozdawczo-Wyborczym,
1.5. 1/3 członków zwyczajnych Związku.
2. W sytuacji kiedy Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust.1 (powyżej) Kongres Nadzwyczajny
zwołuje Komisja Rewizyjna.
3. Do kompetencji Kongresu Nadzwyczajnego należy rozstrzyganie jedynie spraw, dla rozpatrzenia których
został zwołany.
II ZARZĄD
§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Związku.
2. Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 - 9 członków.
3. W skład Zarządu wchodzą wybrani podczas Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego: Prezes, Wiceprezes ds.
sportowych i Wiceprezes ds. organizacyjnych, sekretarz, skarbnik i członkowie (§ 34 Statutu). Wybór
zastępców Prezesa i dalsze konstytuowanie się Zarządu odbywa się nie później niż 14 dni od dnia wyboru.
4. Zarząd działa w oparciu o regulamin pracy (§20 ust.1 Statutu), który dla swojej ważności wymaga
kontrasygnaty9 Komisji Rewizyjnej. W przypadku niemożliwości uzgodnienia treści regulaminu decyzję
podejmuje zwołany przez Zarząd Kongres Nadzwyczajny.
5. Zarząd dla realizacji celów i zadań statutowych Związku może:
5.1. powoływać: komisje, wydziały, zespoły problemowe, inne organy wykonawcze, działające w oparciu o
regulaminy, plany pracy, budżety uchwalone przez Zarząd,
5.2. zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców w tym członków władz i komisji zgodnie z obowiązującymi
przepisami a przepisy § 20 ust. 10 stosuje się odpowiednio. Zasady i wysokość wynagrodzeń członków władz
i komisji są jawne,
5.3. 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.

9

kontrasygnata - złożenie podpisu na akcie prawnym podpisanym już przez kogoś, wymagane do uzyskania przez ten akt
prawomocności.
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§ 27
1. Do zadań Zarządu należy:
1.1. przestrzeganie Statutu, realizacja celów i zadań statutowych Związku (rozdział II Statutu),
1.2. zwoływanie Kongresów i wykonywanie podjętych przez Kongresy uchwał,
1.3. odpowiedzialność za całokształt działalności Związku i działanie w jego imieniu w kontaktach z innymi
organizacjami,
1.4. wybór, opiniowanie i rekomendowanie kandydatów do międzynarodowych organizacji na zasadach
wynikających z przepisów niniejszego statutu, ocena ich działań,
1.5. dbanie o interesy finansowe Związku w tym niezadłużanie Związku, zarządzanie majątkiem i funduszami
zgodnie ze Statutem i uchwałami Kongresów,
1.6. Przyjęcie prowizorium w terminie do 30-dni i uchwalanie budżetu Związku nie później niż 60 dni od
rozpoczęcia roku budżetowego,
1.7. orzekanie w odwołaniach złożonych zgodnie ze statutem i uchwalonymi regulaminami,
1.8. zabezpieczenie organizacyjnych i finansowych możliwości działania pozostałych władz i komisji (§ 16 i 17
Statutu) zgodnie ze złożonymi przez nie wnioskami przed uchwaleniem przez Zarząd budżetu zgodnie z §
27 ust. 1.6 Statutu,
1.9. systematyczny nadzór nad organizacją i pracą biura Związku.
§ 28
1. Zarząd ma obowiązek publikować na stronie internetowej Związku następujące informacje:
1.1. uchwały Kongresów nie później niż 14, a protokoły nie później niż 28 dni od zakończenia Kongresu,
1.2. składy, regulaminy pracy: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Nagród i Odznaczeń
oraz składy i regulaminy wszystkich pozostałych komisji, a także każde ich zmiany,
1.3. roczny plany pracy, Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie później niż 7 dni od ich zatwierdzenia,
1.4. uchwały lub powstałe dokumenty władz, komisji nie później niż 14 dni od dnia ich uchwalenia.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę ich potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 90 dni..
2. Program posiedzenia Zarządu winien zostać doręczony członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie później niż
7 dni przed planowanym posiedzeniem pocztą elektroniczną.
3. Protokoły z odbytych posiedzeń nie później niż 14 od zakończenia posiedzenia doręczane są pocztą
elektroniczną członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
III KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i działa na podstawie §2 ust.4 i innych
postanowień Statutu.
2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z Przewodniczącego i 4 członków wybranych zgodnie z ordynacją
(rozdział V Statutu) na Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym.
3. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji, który dla swojej
ważności wymaga kontrasygnaty Zarządu. W przypadku niemożliwości uzgodnienia treści regulaminu decyzję
podejmuje zwołany przez Zarząd Kongres Nadzwyczajny
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się zgodnie z jej regulaminem nie później niż 14 dni od dnia wyboru.
5. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
5.1. kontrola przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał, przez: członków zwyczajnych, władze, komisje,
biuro Związku oraz osoby uprawnione do udziału w realizacji celów i realizacji współzawodnictwa Związku,
5.2. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Związku,
5.3. składanie sprawozdań ze swojej działalności i przeprowadzonych kontroli na Kongresie PZ Judo,
5.4. składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i poszczególnym członkom Zarządu,
5.5. analiza i zatwierdzanie corocznych sprawozdań władz i komisji a zapisy §38 Statutu stosuje się odpowiednio,
5.6. wnioskowanie w sprawach działalności Związku.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z przyjętym planem pracy mają prawo udziału w posiedzeniach
Zarządu i innych komisji Związku z głosem doradczym.
8. Komisja corocznie sporządza i przedstawia Zarządowi szczegółowy plan działań i uzgadnia zabezpieczenie
finansowe jego realizacji przed uchwaleniem przez Zarząd budżetu Związku na dany rok.
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§ 31
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 (nie rzadziej niż co
90 dni).
2. Komisja Rewizyjna w drodze uchwały może powołać do zespołu kontrolnego: ekspertów, biegłych,
specjalistów i doradców według potrzeb do zakresu kontroli.
3. Protokoły z kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku nie później niż 14
dni od zakończenia.
4. Komisja ma prawo żądać:
4.1 informacji o bieżących pracach Zarządu lub członków Zarządu, komisji i biura Związku,
4.2 usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli w zakreślonym terminie,
4.3 umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zarządu lub Kongresu,
4.4 zwołania nadzwyczajnego zebrania Zarządu lub Kongresu.
ROZDZIAŁ V ORDYNACJA WYBORCZA
§ 32
1. Kongres Sprawozdawczy lub Kongres Nadzwyczajny powołuje 5 osobową Komisję Wyborczo-Mandatową
zgodnie z przyjętym regulaminem obrad (§22 ust.1 oraz §35 ust.7 Statutu) spośród kandydatów, których
zgłaszają delegaci. Jeden delegat ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.
2. Członkowie Komisji Wyborczo- Mandatowej nie mają prawa kandydować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Związku.
3. Komisja Wyborczo-Mandatowa działa wg uchwalonego przez siebie regulaminu, który dla swojej ważności
wymaga kontrasygnaty Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku niemożliwości uzgodnienia treści
regulaminu decyzję podejmuje najbliższy Kongres lub zwołany przez Zarząd Kongres Nadzwyczajny.
4. Komisja Wyborczo-Mandatowe odpowiada za przygotowanie Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego
zgodnie z wymogami Statutu, nadzoruje proces wyłaniania kandydatów do władz, weryfikuje pod względem
formalnym liczbę członków, którym przysługuje prawo wyborcze, czuwa nad prawidłowością procesu
wydawania mandatów.
5. Komisja wyborczo-mandatowa najpóźniej 70 dni przed terminem Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego PZ
Judo ogłasza:
5.1 listę członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Kongresach Wojewódzkich, a po ich zakończeniu
listę delegatów z prawem wyborczym do udziału w Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Związku.
5.2 listę okręgowych związków judo oraz innych organizacji o zasięgu ogólnopolskim posiadających członkostwo
zwyczajne, które mają prawo zgłosić 1 delegata bezpośrednio na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku.
5.3 listę członków zwyczajnych, którzy mają prawo dodatkowo zgłosić bezpośrednio delegata(ów) na Kongres
Sprawozdawczo-Wyborczy Związku za każdego zawodnika, który zdobył w mijającej kadencji medal (bez
względu na liczbę zdobytych przez jednego zawodnika medali):
1) w Igrzyskach Olimpijskich - 3 delegatów,
2) w Mistrzostwach Świata i Mistrzostw Europy Seniorów - 2 delegatów,
3) w Mistrzostw Europy Młodzieży, Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostw Europy Juniorów - 1
delegata.
6. Komisja Wyborczo-Mandatowa weryfikuje:
6.1 prawidłowość wyborów wojewódzkich,
6.2 zgłoszenia delegatów na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy,
6.3 ogłasza listę delegatów nie później niż 14 dni przed Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym Związku.
6.4 od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego złożone na piśmie do
biura Związku nie później niż 7 dni przed Kongresem.
§ 33
1. Władze i Komisje z § 16 i 17 Statutu są wybierane w wyborach pośrednich tj. na zwoływanych raz na cztery
lata Kongresach Wojewódzkich i Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Związku.
2. Organizatorem Kongresu Wojewódzkiego, minimum 42 dni przed Kongresem PZ Judo jest okręgowy
związek judo powołany zgodnie z § 12 Statutu (tj. związek posiadający status członka zwyczajnego).
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Kongres Wojewódzki zwoływany jest tylko i wyłącznie dla wyboru delegatów na Kongres SprawozdawczoWyborczy Związku i może być połączony z Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym zgromadzeniem
okręgowego związku judo.
Kongres Wojewódzki uprawniony jest do wyboru delegatów rezerwowych na Kongres SprawozdawczoWyborczy Związku.
Prawo wyborcze na które składają się: prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności
(bierne prawo wyborcze) w Kongresach Wojewódzkich posiadają delegaci wybrani zgodnie z wewnętrznymi
przepisami członków zwyczajnych.
Delegaci na Kongresy Wojewódzkie wybierani są na okres 4 lat. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem
wyboru a kończy w dniu wyboru kolejnych delegatów.
Liczbę delegatów wybieranych przez Kongresy Wojewódzkie ustala się wg. poniższych zasad:
Ogólną liczbę delegatów uczestniczących w Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym PZ Judo ustala się na
100 osób.
Liczba 100 dzielona jest przez ogólną liczbę członków zwyczajnych PZ Judo dopuszczonych do udziału w
Kongresach Wojewódzkich.
Otrzymana liczba mnożona jest przez liczbę członków PZ Judo mających siedzibę na terenie danego
województwa. Uzyskany wynik zaokrąglony w dół do jedności stanowi liczbę delegatów danego
województwa.
Delegaci na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku wybrani przez Kongresy Wojewódzkie i zgłoszeni
zgodnie przepisami Statutu (§32 ust.5 Statutu) wybrani są na okres 4 lat. Kadencja delegatów rozpoczyna
się z dniem wyboru a kończy w dniu wyboru kolejnych delegatów.
W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata (śmierć, pisemna rezygnacja, odwołanie) jego miejsce zajmuje
kolejny delegat wybrany zgodnie z przepisami Statutu.
Delegaci wybrani przez członków zwyczajnych muszą zostać zgłoszeni do biura PZ Judo (na opracowanych
przez Komisję Wyborczo-Mandatową drukach oraz wg. aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego rejestru) najpóźniej 28 dni przed Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym PZ Judo. Zgłoszenie
może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 34
1. Kandydaci na Prezesa, określone statutem funkcje w Zarządzie, Przewodniczącego i członków Komisji
Rewizyjnej, muszą nie później niż 21 dni przed terminem Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego złożyć do
biura PZ Judo w formie papierowej zgodę na kandydowanie, własne CV i program działalności (expose) wg.
dokumentów i zasad przyjętych przez Komisję Wyborczo-Mandatową.
2. Prawidłowość zgłoszenia
kandydatów weryfikuje Komisja Wyborczo-Mandatowa i powiadamia
kandydatów o decyzji. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego
złożone na piśmie nie później niż 14 dni przed Kongresem.
3. Listę kandydatów na: Prezesa Zarządu, określone statutem funkcje w Zarządzie, Przewodniczącego i
członków Komisja Wyborczo-Mandatowa podaje do publicznej wiadomości przez jej umieszczenie wraz z
CV i programem działalności (expose) na stronie internetowej Związku na co najmniej 14 dni przed
terminem Kongresu.
§ 35
1. Uchwały w sprawie wyboru Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną
większością głosów.
2. Jeżeli podczas wyborów określonych w ust. 1 (powyżej) żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby
głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której zakwalifikowanych zostaje dwóch kandydatów,
którzy uzyskali w pierwszej turze ich największą liczbę. Prezesem lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
zostaje kandydat, który w drugiej turze uzyska zwykłą większość głosów.
3. Uchwały w sprawie wyboru osób na określone statutem funkcje w Zarządzie zgodnie z §26 ust.2 i 3 Statutu
zapadają zwykłą większością głosów.
4. Osoby, które nie zostały wybrane na funkcje w Zarządzie zgodnie z § 35 ust.1 i 3 Statutu mają prawo
kandydować na członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji.
5. W przypadku mniejszej niż wymagana liczby kandydatów lub braku kandydatów na określone funkcje
dopuszcza się zgłoszenia kandydatów z sali. Jeden delegat ma prawo zgłosić jednego kandydata.
6. Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, komisji zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
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Funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Nagród i Odznaczeń oraz Komisji WyborczoMandatowej obejmuje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów
przeprowadza się głosowanie dodatkowe. Komisje konstytuują się na pierwszym posiedzeniu zwołanym
przez Przewodniczącego nie później niż 30 dni od daty wyboru.
Członków komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków itp., wybiera Kongres zgodnie z przyjętym regulaminem
obrad spośród kandydatów, których zgłaszają delegaci. Jeden delegat ma prawo zgłoszenia jednego
kandydata.

§ 36
1. W przypadku śmierci, ustąpienia, odwołania Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w czasie
trwania kadencji, ich obowiązki do czasu najbliższego Kongresu PZ Judo pełnią wybrani (§ 26 ust.3 Statutu)
przez Zarząd lub Komisję zastępcy.
2. Wyboru nowego Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji dokonuje
zwołany przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 42 dni Kongres Nadzwyczajny (a zapisy §34 i 35 Statutu
stosuje się odpowiednio).
3. W przypadku zmniejszenia składu władzy lub komisji o więcej niż 1/2 osób pochodzących z wyboru pozostali
członkowie pełnią swoje funkcje a Prezes Związku w terminie nie dłuższym niż 28 dni zwołuje Kongres
Nadzwyczajny w celu uzupełnienia składu zdekompletowanej władzy lub komisji (a zapisy §35 Statutu
stosuje się odpowiednio).
§ 37
1. Nieudzielenie przez Kongres Sprawozdawczo Wyborczy członkowi Zarządu absolutorium lub nieprzyjęcie
jego sprawozdania za okres kadencji, pozbawia członka Zarządu biernego prawa wyborczego oraz prawa
reprezentowania Związku w następnej kadencji.
2. Nieprzyjęcie przez Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy sprawozdania za okres kadencji Komisji Rewizyjnej,
Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Nagród i Odznaczeń pozbawia całą komisję, lub poszczególnych członków
(w zależności od decyzji Kongresu) biernego prawa wyborczego oraz prawa reprezentowania Związku w
następnej kadencji.
§ 38
1. Po zakończeniu każdego roku budżetowego Zarząd zobowiązany jest do opracowania:
1.1. rocznego sprawozdania finansowego i poddaniu go badaniu biegłego rewidenta,
1.2. rocznego sprawozdania z działalności statutowej, które musi zawierać oprócz danych ogólnych,
indywidualne sprawozdania członków Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji oraz ocenę pracy komisji
powołanych przez Zarząd.
2. Wszystkie pozostałe władze i komisje po zakończeniu roku zobowiązane są do opracowania rocznych
sprawozdań ze swojej działalności.
3. Wszystkie sprawozdania doręczane są Komisji Rewizyjnej pocztą elektroniczną nie później niż 120 dni od
zakończenia roku i podlegają ocenie i zatwierdzeniu (bądź nie) przez Komisję Rewizyjną uchwałą w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania.
4. Uchwała (uchwały) Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzone uchwałą sprawozdania roczne władz i komisji
(ust.1 i 2 powyżej), doręczane są delegatom pocztą elektroniczną i innym władzom zgodnie z przepisami nie
później niż 7 dni od jej (ich) podjęcia.
5. W przypadku negatywnej oceny i niezatwierdzenia któregoś ze sprawozdań, Komisja Rewizyjna ma prawo:
5.1. zażądać przedstawienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni pisemnego planu usunięcia stwierdzonych
braków lub uchybień, podjąć uchwałę o zwołaniu kongresu nadzwyczajnego dla oceny odrzuconych
sprawozdań,
5.2. przedstawiony plan (ust. 5.1 powyżej) i sprawozdanie podlegają ponownej ocenie, a Komisja Rewizyjna
zobowiązana jest w terminie kolejnych 7 dni podjąć stosowną uchwałę,
5.3. Uchwała (wraz z planem i uzasadnieniem) doręczana jest delegatom pocztą elektroniczną w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od jej podjęcia.
6. W tym samym terminie zwołania Kongresu Nadzwyczajnego dla oceny sprawozdań mogą zażądać składając
pisemny uzasadniony wniosek delegaci lub członkowie zwyczajni zgodnie z §25 ust. 1.4 i 1.5 Statutu.
7. Kongres Nadzwyczajny zwołany zgodnie z §38 ust.5.1 Statutu, zwoływany jest przez Zarząd nie później niż
28 dni od złożenia wniosku.
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W przypadku odrzucenia przez Kongres (zwołany zgodnie z §38 ust.5.1 lub 5.2 lub ust.6 Statutu)
niezatwierdzonego przez Komisje Rewizyjną sprawozdania, Kongres podejmuje uchwałę o odwołaniu całej
władzy lub komisji i rozpoczęciu procedury wyborczej, lub odwołaniu poszczególnych osób i dokonuje
uzupełnienia składu wg. kolejności kandydatów do władz lub komisji z listy Kongresu SprawozdawczoWyborczego (a zapisy §36 ust.1 i 2 Statutu stosuje się odpowiednio).

ROZDZIAŁ VI NAGRODY I ODZNACZENIA
§ 39
1. Nagradzaniu, odznaczaniu podlegają zasłużeni dla judo członkowie zwyczajni Związku oraz osoby biorące
udział we współzawodnictwie i realizacji celów statutowych Związku.
2. O przyznanie nagród i wyróżnień zgodnie z §7 Statutu wnioskuje do Zarządu wybrana przez Kongres
Sprawozdawczo Wyborczy Komisja Nagród i Odznaczeń zgodnie z przepisami regulaminu uchwalonego
przez Komisję Nagród i Odznaczeń i Zarząd Związku.
3. Komisja Nagród i Odznaczeń składa się z 5 osób.
4. Komisja orzeka i wnioskuje w składzie minimum 3 osobowym,
5. Odwołanie od decyzji Komisji Nagród i Odznaczeń przysługuje do Zarządu Związku, w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od daty doręczenia uzasadnionej odmowy.
6. Rejestr nagród, wyróżnień i odznaczeń publikowany jest na stronie internetowej Związku.
ROZDZIAŁ VII WYKROCZENIA I PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
§ 40
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie norm etycznych, przepisów statutu, regulaminów i innych
przepisów obowiązujących w judo podlegają członkowie Związku, władz i komisji oraz wszystkie uprawnione
osoby biorące udział w realizacji celów statutowych i współzawodnictwie Judo.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą złożyć członkowie Związku, władz i komisji oraz
wszystkie uprawnione osoby biorące udział w realizacji celów statutowych i współzawodnictwie Judo.
Wniosek wymaga uzasadnienia z podaniem okoliczności popełnienia naruszenia, o którym mowa w ust. 1
powyżej.
3. Rodzaje kar dyscyplinarnych, tryb i zasady ich orzekania określa regulamin dyscyplinarny Związku, uchwalony
na wniosek komisji przez Kongres, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych ustanowionych przez Polską Agencję
Antydopingową.
3. Rejestr orzeczonych kar prowadzi Komisja Dyscyplinarna, a warunki ich publikowania i zatarcia określa
regulamin dyscyplinarny.
4. Naruszenia Statutu podlegają wszczęciu postępowania dyscyplinarnego z urzędu.
§ 41
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 osób.
2. Komisja dyscyplinarna rozpatruje i orzeka wydając stosowne orzeczenie dyscyplinarne jako organ pierwszej
instancji w składzie nie mniejszym niż 3 osobowym,
2.1. Komisja ma prawo powołać do pomocy doradcę prawnego lub biegłego jeżeli rozpoznanie sprawy wymaga
wiadomości specjalnych.
2.2. Orzeczenie dyscyplinarne sporządzana jest w formie pisemnej i wymaga podpisów wszystkich osób
orzekających (pełny skład).
2.3. Na wniosek właściwego organu dyscyplinarnego lub obwinionego złożony w terminie 7 dni od dnia wydania
orzeczenia dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna sporządza pisemne uzasadnienie tego orzeczenia w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Uzasadnienie podpisuje pełny skład
orzekający.
3. Od orzeczenia dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej przysługuje stronom tego postępowania:
3.1 prawo odwołania się do Zarządu złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania pisemnie
uzasadnionego orzeczenia dyscyplinarnego o nałożeniu kary. Zarząd orzeka zgodnie z procedurą opisaną w
regulaminie dyscyplinarnym.
4. Od orzeczenia dyscyplinarnego Zarządu przysługuje stronom tego postępowania prawo:
4.1 wszczęcie postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu PKOL,
4.2 prowadzenie dalszego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ VIII MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 42
1. Majątek Związku, który służy wyłącznie do realizacji celów i zadań statutowych Związku stanowią:
nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i fundusze10.
2. Na fundusze Związku składają się w szczególności:
2.1. wpływy z tytułu: składek członkowskich, opłat licencyjnych, opłat z egzaminów za stopnie uczniowskie i
mistrzowskie, innych opłat ustalonych przez Kongres oraz opłat związanych z organizowanym przez Związek
współzawodnictwem sportowym,
2.2. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej,
2.3. dotacje celowe przekazywane do Związku oraz środki na realizację zadań zleconych,
2.4. odsetki bankowe i lokaty terminowe,
2.5. wpływy z darowizn, zapisy i spadki, środki pochodzące od sponsorów i z fundacji.
3. Związek może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania
dochodów na zabezpieczenie działalności statutowej.
4. Zarząd Związku gromadzi środki finansowe w postaci celowego funduszu statutowego11, na który składa się
10% rocznych wpływów zgodnie z § 42 ust.2 pkt. 2.1; 2.2; 2.4 oraz ust. 3 Statutu.
5. Na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu i kontrasygnaty Komisji Rewizyjnej Zarząd może lokować środki
funduszu statutowego bez ryzyka utraty (z gwarancją zachowania) kapitału podstawowego.
6. Zarząd może skorzystać ze środków funduszu statutowego w wysokości do 50 % na zasadach pożyczki
terminowej, pod warunkiem podjętej jednogłośnie uchwały Zarządu i kontrasygnaty Komisji Rewizyjnej.
7. Likwidacja funduszu statutowego, lub wydatkowanie go powyżej 50% może nastąpić tylko na mocy uchwały
Kongresu większością 2/3 głosów.
§ 43
1. Za prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z Statutem i obowiązującymi przepisami
odpowiada Zarząd i biuro Związku zgodnie ze strukturą i zakresem odpowiedzialności pracowników.
2. Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o jawny, zatwierdzony zgodnie z § 27 ust.1.6 budżet.
3. Pod karą odpowiedzialności dyscyplinarnej zabronione jest:
3.1 zadłużenie Związku (tj. nadwyżka kosztów nad przychodami) w rozliczeniu rocznym,
3.2 udzielanie przez Zarząd Związku pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Związku: na rzecz członków
Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, członków komisji, pracowników, ich rodzin i innych osób z nimi
związanych,
3.3 zaciąganie pożyczek od członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pozostałych komisji, pracowników,
członków ich rodzin i innych osób z nimi związanych (za wyjątkiem sytuacji zaciągnięcia pożyczki od osób
realizujących cele statutowe Związku na warunkach ustalonych przez Zarząd z kontrasygnatą Komisji
Rewizyjnej).
§ 44
1. Związek w sprawach niemajątkowych i majątkowych reprezentowany jest przez Prezesa lub zastępującego
go Wiceprezesa.
2. Prezes lub zastępujący go Wiceprezes może zawierać (podpisywać) umowy i składać oświadczenia dotyczące
zaciągania zobowiązań na podstawie uchwał Zarządu.
3. Podpisywanie umów i składanie oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań bez podjętej wcześniej
uchwały Zarządu wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu działających łącznie Prezesa lub
zastępującego go Wiceprezesa i Skarbnika lub zastępującego go członka Zarządu.
4. Związek może być reprezentowany przez pełnomocnika działającego w granicach udzielonego uchwałą
Zarządu pełnomocnictwa.
5. Dokumenty wewnętrzne, które nie skutkują zaciągnięciem zobowiązań lub zadłużeniem Związku dla ich
ważności wymagają podpisu Prezesa.

10

Fundusz – zgromadzone środki pieniężne, którymi dysponuje organizacja, przeznaczone na pokrywanie wydatków
specjalnych.

11

Fundusz celowe – fundusze, który charakteryzuje celowe przeznaczenie gromadzonych w nich dochodów, stworzone do
finansowania zadań dla realizacji, których należy stworzyć odrębne budżety.
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6. Zgody (kontrasygnaty) Komisji Rewizyjnej wymaga:
6.1 nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
6.2 zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, w tym pożyczki z funduszu statutowego,
6.3 przyjęcie lub odrzucenie spadku,
6.4 inne czynności zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku.
ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45
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.
§ 46
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe, powszechnie
obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
2. Prawo interpretacji postanowień (przepisów) niniejszego Statutu przysługuje Kongresowi, a jego uchwała jest
ostateczna.
3. Pomiędzy Kongresami prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi, który dla
ważności interpretacji musi mieć kontrasygnatę Komisji Rewizyjnej.
Komisja Statutowa
PZ Judo
W-wa 2022-05-04
W-wa 2022-07-20
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