Tekst jednolity statutu WMZ Judo ze
zmianami uchwalonymi na WZD
w dniu 26.03.2017 roku.

STATUT

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo, zwany w dalszej
części statutu WMZ Judo i zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane
stowarzyszenia

kultury

fizycznej

oraz

inne

organizacje

sportowe,

posiadające

osobowość prawną.
§ 2.
Terenem działania WMZ Judo jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zwany dalej RP, a
siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa.
§ 3.
Związek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
niniejszego statutu. WMZ Judo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. WMZ Judo opiera swą działalność na pracy społecznej swych przede wszystkim
działaczy.
2. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikami zatrudnionymi przez WMZ Judo , do prowadzenia określonych
spraw, mogą być również członkowie klubów sportowych wchodzących w skład
WMZ Judo.
4. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez WMZ Judo tylko w
następujących przypadkach:
a/

do

prowadzenia

spraw,

których

realizacja

wykracza

poza

obowiązki

wynikające z pełnionej społecznie funkcji,
b/ gdy praca wykonywana na rzecz WMZ Judo przez osobę funkcyjną
odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia
zatrudnienie u innego pracodawcy,
5. Źródłem wynagrodzenia dla członków Zarządu i Prezesa spełniających warunku
§ 4 pkt 4 mogą być tylko dochody własne WMZ Judo.
6. WMZ Judo może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku
publicznego a także działalność gospodarczą, przy czym dochód uzyskany z tej
działalności służy realizacji celów statutowych.
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§ 5.
WMZ Judo może być członkiem krajowych i zagranicznych jednostek organizacyjnych
o podobnym charakterze działania.
§ 6.
WMZ Judo posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używa pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i kierunki działania
§ 7.
Celem działania WMZ Judo jest:
1. Rozwój i popularyzacja judo na terenie działania WMZ Judo.
2. Podnoszenie poziomu sportowego i uzyskiwanie jak najwyższych wyników
sportowych przez zawodników z klubów – członków WMZ Judo.
3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w judo na terenie działania WMZ
Judo.
4. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
5. Wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników z klubów będących
członkami WMZ Judo.
§ 8.
WMZ Judo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zawodów i imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.
2. Sprawowanie opieki szkoleniowej nad członkami zrzeszonymi w WMZ Judo.
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków WMZ Judo, statutu
WMZ Judo i przepisów

dotyczących uprawiania judo i innych sportów walki.

4. Wspieranie członków WMZ Judo w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych
oraz udzielanie wsparcia członkom, którzy osiągają sukcesy sportowe.
5. Współpracę z organami administracji publicznej.
6. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
7. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów
statutowych.
8. Szkolenie sędziów oraz nadawanie stopni sędziego kandydata i sędziego
okręgowego.
9. Organizowanie i prowadzenie zajęć i kursów trenerskich i sędziowskich.
10.

Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników

zrzeszonych w klubach - członkach WMZ Judo.
11.

Prowadzenie i organizowanie selekcji sportowej.
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12.

Pozyskiwanie środków finansowych na realizacje celów statutowych.

13.

Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.

14.

Utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu.

15.

Organizowanie imprez okolicznościowych dla członków.

16.

Organizowanie

specjalistycznych

obozów,

szkoleń

i

konsultacji

sportowych.
17.

Prowadzenie promocji judo i innych sportów walki na terenie działania

WMZ Judo.
Rozdział III
Członkowie WMZ Judo ich prawa i obowiązki
§ 9.
Członkowie WMZ Judo dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§ 10.
1. Członkami zwyczajnymi WMZ Judo mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i
inne osoby prawne mające swe siedziby na terenie działania WMZ Judo.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu

WMZ

Judo na

podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu wpisowego.
§ 11.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która popiera
cele statutowe WMZ Judo i udziela wsparcia materialnego, (lub)
organizacyjnego.
2. Członkowstwo wspierające powstaje z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu w
poczet członków przez Zarząd WMZ Judo na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek
Zarządu WMZ Judo

osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju

Judo.
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2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia
składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek
Zarządu WMZ Judo.
§ 13.
Członkowie zwyczajni WMZ Judo mają prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów zwanym
dalej WZD WMZ Judo.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz WMZ Judo oraz oceny ich
działania.
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do
WMZ Judo.
5. Członkowie zwyczajni nabywają czynne i bierne prawo wyborcze po upływie 1
roku od daty przyjęcia ich w poczet członków WMZ Judo.
§ 14.
Członkowie zwyczajni WMZ Judo są obowiązani do:
1. Przestrzegania statutu WMZ Judo, uchwał władz Związku oraz wszelkich
przepisów regulujących uprawianie judo i innych sportów walki w RP.
2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15.
Członkostwo wygasa w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Ustania osobowości prawnej członka związku.
3. Skreślenia z listy członków w przypadku nieopłacenia składek przez okres
jednego roku

po

uprzednim

dwukrotnym

pisemnym

upomnieniu

listem

poleconym.
4. Wykluczenia

na

mocy

prawomocnej

uchwały

Zarządu

WMZ

nieprzestrzeganie statutu, uchwał władz lub działania na szkodę

Judo

WMZ

za

Judo.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez członka WMZ Judo postanowień statutu, regulaminów
lub uchwał władz Zarządowi WMZ Judo przysługuje prawo do:
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1. Zwrócenia

uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w

określonym terminie.
2. Odmówienia poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybienia.
3. Zawieszenia w prawach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; zawieszenie polega
na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do
udziału w rozgrywkach sportowych, organizowanych przez WMZ Judo.
4. Wykluczenia określonego w § 15 pkt. 4.
§ 17.
Od uchwał Zarządu WMZ Judo w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz
określonego w § 15 pkt. 3 skreślenia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Delegatów

WMZ Judo w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu WMZ Judo.
Rozdział IV
Władze WMZ Judo
§ 18.
Władzami WMZ Judo są:
1. Walne Zebranie Delegatów WMZ Judo.
2. Zarząd WMZ Judo.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
1. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają
zwykłą

większością

głosów

przy

obecności

co

najmniej

połowy

osób

uprawnionych do głosowania.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej
oraz stanowiskiem trenera Kadry Wojewódzkiej.
§ 20.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna WMZ Judo mają prawo dokooptowania nowych
członków w przypadku śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji, w czasie
trwania kadencji.
2. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
pochodzących z wyboru.

5

3. W pierwszej kolejności dokooptowane są osoby, które podczas ostatniego WZD
WMZ Judo

były kandydatami do władz WMZ Judo, według zasady, że w

pierwszej kolejności dokooptywowany jest kandydat, który otrzymał największą
ilość głosów podczas ostatnich wyborów w czasie trwania WZD. Organ, który
dokonuje kooptacji składa kandydatowi propozycje uzupełnienia vacatu na
piśmie. W sytuacji odrzucenia propozycji przez kandydata

lub braku

kandydatów kooptacji dokonują pozostali członkowie w trybie głosowania.
§ 21.
Walne Zebranie Delegatów
1. Najwyższą władzą WMZ Judo jest Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej
WZD), które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w I-szym terminie, w II -gim terminie bez względu
na ilość obecnych, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
3. Każdemu

członkowi

delegowania jednego

zwyczajnemu

WMZ

delegata na WZD

Judo

przysługuje

prawo

do

WMZ Judo.. Dodatkowe miejsca

przysługuje członkom zwyczajnym za każdego zawodnika, który posiada
aktualną klasę sportową Mistrzowską Międzynarodową. Kadencja delegatów
trwa 4 lata. Z chwila ogłoszenia przez Zarząd WMZ Judo uchwały o WZD wygasa
dotychczasowy mandat delegata.
4. Delegat na WZD jest wybierany przez odpowiednie władze klubów, członków
WMZ Judo.
5. Każdy delegat na WZD WMZ Judo musi posiadać pisemną informacje, że jest
wybrany do reprezentowania klubu na WZD. Pismo takie musi być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu na zewnątrz, zgodnie z
dokumentem rejestrowym klubu.
6. WZD jest protokołowane. Protokół oraz uchwały podjęte przez WZD są do
wglądu wszystkim delegatom w siedzibie WMZ Judo.
§ 22.
1. Sprawozdawcze WZD zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, a sprawozdawczo
- wyborcze raz na 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia delegatów co
najmniej trzy tygodnie przed terminem WZD, listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb
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powiadomienia, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail
oraz publikując informacje na stronie internetowej WMZ Judo.
3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane:
a/ na mocy uchwały zarządu WMZ Judo,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych WMZ Judo.
4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd WMZ Judo w terminie 30 dni
od daty podjęcia uchwały o której mowa w ust.3 pkt. a lub zgłoszenia wniosku o
którym mowa w ust. 3 pkt b i c i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane. Tryb powiadomienia członków jest taki sam jak w przypadku WZD.
§ 23.
Do kompetencji WZD należy:
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WMZ Judo.
2. Udzielanie lub nie udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu, na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania WMZ Judo.
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się WMZ Judo.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WMZ Judo.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Wybór delegatów na Walne Zebranie PZ Judo.
9. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz.
§ 24.
W Walnym Zebraniu Delegatów WMZ Judo uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym: delegaci członków zwyczajnych WMZ Judo.
2. Z głosem doradczym : członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami.
członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście WMZ Judo.
Zarząd WMZ Judo
§ 25.
1. Zarząd WMZ Judo składa się z 7-9 osób wybranych na WZD WMZ Judo. O
liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje WZD.
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2. Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są w drodze oddzielnego tajnego
głosowania bezwzględną większością głosów
3. Zarząd konstytuuje się na 1-szym posiedzeniu, wybierając ze swego grona
wiceprezesów (ds. sportowych, ds. organizacyjnych, ds. sędziowskich lub
innych), sekretarza i skarbnika.
4. Prezes wybierany jest bezpośrednio przez WZD WMZ Judo. Prezes może pełnić
funkcje maksymalnie przez dwie kadencje następujące po sobie.
5. Członkowie Zarządu oraz Prezes, którzy nie otrzymali absolutorium nie mogą
kandydować do władz w następnej kadencji.
§ 26.
1. Posiedzenia

Zarządu

odbywają

się

co

najmniej

raz

na

kwartał

i

są

protokołowane.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie
równości głosów

decyduje głos przewodniczącego obrad. Podjęte uchwały są

publikowane na stronie internetowej WMZ Judo.
3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin oraz roczny plan pracy.
Regulamin pracy Zarządu jest opracowany przez Zarząd i opublikowany na
stronie internetowej WMZ Judo.
§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie WMZ Judo na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał WZD WMZ Judo.
3. Kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem WMZ Judo.
4. Opracowywanie rocznego preliminarza WMZ Judo.
5. Uchwalanie okresowych planów działania i planów finansowych WMZ Judo.
6. Powoływanie Komisji doradczych działających w ramach WMZ Judo oraz
uchwalanie ich regulaminów.
7. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami WMZ Judo.
8. Przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków WMZ Judo,
za wyjątkiem członka honorowego.
9. Zatrudnianie pracowników Związku i wykonywanie wobec nich czynności z
zakresu prawa pracy.
10. Pozyskiwanie funduszy na działalność WMZ Judo.

8

Komisja Rewizyjna
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji
Rewizyjnej

jest

opracowany

przez

Komisje

i

opublikowany

na

stronie

internetowej WMZ Judo.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz w roku i są
protokołowane. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.
§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności WMZ Judo.
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
WMZ Judo oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności
z postanowieniami statutu i uchwałami WZD.
3. Wydawanie

zaleceń

pokontrolnych,

w

przypadku

stwierdzenia

uchybień

określanie terminu i sposobów ich usunięcia.
4. Składanie sprawozdań WZD oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu.
5. Opracowanie i uchwalanie regulaminu Komisji.

Rozdział V
Nagrody i kary
§ 30.
1. WMZ Judo ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla judo
zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.
2. WMZ Judo ma prawo nakładania kar na zawodników, szkoleniowców, sędziów i
działaczy.
3. Karami dyscyplinarnymi są:
a/ upomnienie,
b/ nagana,
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c/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od jednego miesiąca do
dwóch lat.
d/wykluczenie z WMZ Judo.
4. W

toku postępowania dyscyplinarnego ukaranemu przysługuje odwołanie od

kary do WZD WMZ Judo na zasadach określonych w postanowieniu § 17.
Rozdział VI
Majątek WMZ Judo
§ 31.
1. Majątek WMZ Judo stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze WMZ Judo składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich oraz wpisowego,
b/ dotacje,
c/ darowizny,
d/ opłaty uczestników imprez sportowych organizowanych przez WMZ Judo,
e/ dochody uzyskane z działalności gospodarczej, wspomagającej działalność
statutową, regulowanej odrębnymi przepisami,
f/ wpływy z dochodów uzyskanych z działalności statutowej.
§ 32.
1. Dla

ważności

oświadczeń

współdziałanie Prezesa i

woli

w

imieniu

WMZ

Judo

wymagane

jest

jednego z Wiceprezesów WMZ Judo.

2. Dla ważności pism i dokumentów WMZ Judo o charakterze wewnętrznym i nie
rodzących

żadnych zobowiązań lub rozporządzeń wymagany jest podpis

Prezesa lub innego

upoważnionego przez WMZ Judo członka Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 33.
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZD WMZ Judo większością 2/3
głosów, delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu WMZ Judo.
2. Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę
rejestracyjną.
§ 34.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się WMZ Judo podejmuje WZD większością 2/3
głosów, delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu WMZ Judo.
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2. Uchwała o rozwiązaniu się WMZ Judo określa sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek WMZ Judo.
3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem
o wykreślenie Związku w rejestrze.
Zmiany zostały zatwierdzone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu
26.03.2017 roku.
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