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WARMINSKO _ MAZURSKIE G O
oKRĘGowEGo ZWIĄZKU JUDO

R.0ZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA'
STATUS PRAWNY

$t

Warmińsko - Mazurski okręgowy Zwięek Judo, w skrócie W - MoZ Judo' zwany
da|ej Zwiękiem, jest stowarzyszeniem kultury ftzycznej zrzeszającym na zasadzie
clobrowolności organizacje,których celem jest uprawianie dyscyplirry sportu - judo.

$z

Siedzibą związku jest miasto olsztyn, a terenem działarria obszar wojewóclztwa
Warmińsko - Mazurskieso'

$:

Zw iązekj est stowar zy szeniemp o si adaj ąc ym o so bowo ś ć prawną.

$ł

Związek działa zgodnie ze statutem, uchwałami Władz Związktt, a takŻe
państwowynri aktami normatywnymi.

$s

Związek jest członkiem Polski ego Związku Judo i nroże być członkiem innych
organizacji sportowych krajowych i rniędzynarodowyclr o podobnyn-r profilu
dzialania.

:  $6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich człorików.

$7

Związek uŻywa pieczęci, odznak i znaków orgarrizacyjrryclr zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisarni.



R]oZDZ.IAŁ

CELB ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REAL|ZACJI

Celenr działania Zwięku jest dąierria clo rozwoju. podnoszenia poziomu,

upowszeclrńianie i popular.yzacj a j udo.

$q

Zw\ązek realizuje swoje ce|e poprzez:
l. zrzeszanie i koordynację działalności orgarrizacji społecznyclr. zajmującyclr się

uprawianiem judo;
2' pód.i*o**ie i wdrazanie przedsięwzięć zapewniającyclr rozwoj judo;

3. inspiiację zrzeszonych człoŃów do podejmowania działań rnających na celu

rozwój judo, udzielanie pomocy w ich rea|izacji i kontrolę uzyskiwanyclr efektów;

4. wdrazanie spońowo _ technicznyclr zasad uprawiania judo' systenru rozgrywania

turniejów krajowych i okręgowych oraz przepisów w tym zakresie;

5. planowanie, wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie buclowy obiektów i

urządzeh, pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt do organizacji inrprez sportowyclr i

uprawiania judo;
6. oiganizowanie szkolenia zawodników' a takŻe inicjowanie i wspołdziałanie z

odlowiednimi instytucjami w zakresie szkolenia oraz doskonalenia trenerów i

sędziów;
7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganien przez zawodników' trenerów i

działaczy sportowycl,r, przepisów określającyclr zasady tlprawiania .itlclo. znriarry

barw klubowych, dobrych obyczajow i współzycia Sportowego i społecznego oraz

elirnirrujący niedozwolony w sporcie dopirrg;
8. orgarrizację zawodów judo o zasięgu międzyrrarodowynr, krajowym i

regionalnyrn;
9. nadawanie, rejestrowanie i zatwierdzanie klas sportowych, prowadzenie statystyki

wyników sporlowych i innej niezbędnej dokurrrentacji;
l0. prowadzenie działalności informacyjno propagandowej, zwłaszcza w

środowi sktr dzieci i mł'odzieżzy szkolnej ;
l l. podejmowanie inrrych przedsięwzięc niezbędrryclr dla rea|tzacji zadan

statutowych Związku, w tym ró wnież dzi ałalrrości .gospodarczej..

$to

Realizując cele statutowe Związek współdziała z organami adrrrinistracyjnymi i

władzanri sanrorządowyrni.



RO.ZDZIAŁ II

CELB ZWIĄZKU I SPoSOBY ICH REALIZACJI

$s

Celenr działania 7,wiązku jest dęenia do rozwoju. podnoszenia poziolnu,

upowszechnianie i populalyzacj a j udo-

$s

Zwięek realiztrje swoje ce|e poprzez:
l. z'rzeszanie i koordynację działalności orgarrizacji społeczrrych. zajniującyclr się

uprawianiem judo;
f ' pód.j*o*unie i wdrazanie przedsięwzięć zapewrriającyclr rozwoj judo;

3. inspirację zrzeszonych członków do podejmowania działan mających na celu

rozwój judo, udzielanie pomocy w ich realizacji i kontrolę uzyski.r,vanyclr efektów;

4. wdraZinie sportowo - technicznych zasad uprawiania judo. systemu rozgrywania

turniejow krajowych i okręgowych otaz przepisów w tynr zakresie;
5. planowanie, wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektow i

urządzei, pomoc w zaopatrywaniu w Sprzęt do organizacji inrprez sportowyclr i

uprawiania judo;
6. oiganizowanie szkolenia zawodników, a takze inicjowanie i wspołdziatanie z

odpowiednimi instytucjami w zakresie szkolenia oraz doskonalenia trenerów i

sędziow;
7. spranvowanie nadzoru nad przestrzeganienr przez zawodników. trenerów i

działaczy sportowyclr, przepisów okreś|ających zasady uprawiania jttdo. zmiarry

barw klubowych, dobrych obyczajów i współzycia sportowego i społecznego oraz

eliminujący niedozwolony w sporcie dopirrg;
8. orgarrizację zawodów judo o zasięgu międzyrraroclowym. krajowym i

regionalnym;
9. nadawanie, rejestrowanie i zatwierdzanie klas sportowych, prowadzenie statystyki

wyników sportowych i irurej niezbędnej dokunrerrtacji;
10. prowadzenie działalności infornracyjno propagarrdowej, z:wł'aszcza w

środowisku dzieci i młodzieŻy szkolnej;
1 1. poclejmowanie innych przedsięwzięć niezbędrryclr dla rea|izacji zadań

statutowych Zwtęku, w ty.m rówrriei działalrrości gospodarczęj., - '.'

$to

Realizując cele statutowe Związek współdziała z organami adnrinistracyjnymi i

władzanri samorządowyrni.



RoZDZ.IAŁ III

CZŁoNKowIE ZWIĄZKU' ICH PRAWA I oBowIĄZKI

Człorrkowie Związku dzielą się na:
l. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.

l .

$tz

Członkanri zwyczajrrymi Związku mogą byó stowaruyszenia krrltury fizycznej
(kluby sportowe, sekcje sportowe itp.) posiadające osobowoŚć prawną i
prowadzące bezpośrednią działalność w zakresie judo.
Członkowie zwyczajni przyjmowani są uclrwałą Zarządu Związku na podstawie
pi sernrrej deklaracj i zgłoszenia.
Tytuł Członka Honorowego Zwięku nadaje okręgowy Zjazd Delegatów osobonr
ftzycznym lub prawnym,zaszczego|ne zasługi dla rozwoju judo.
Członkami wspierającymi mogą być osoby ftzyczne lub prawne, zainteresowane
realizacjącelów Związku i wspierające Związek finansowo lub rnaterialnie.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku tra podstawie pisernrrej
deklaracii.

$ts

Członkowie zv,ryczajni Związku mająprawo do:
l. uczestnictwa w oręgowym Zjeździe De|egatów ZwiązkLL z czynnym i biernyrn

prawem wyborczym;
z. zgłaszaniapostulatów i wniosków do Władz Zwiękl oraz oceny ich działalriości;
3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności

Zwiazku.

$14

Do obowiązków członk ów Związku na|eŻy :
l. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Związktl;
f . aktywne uczestnictwo w działalności statutowej Związku;
3' rrdzielanie Władzom Związku informacji w sprawach działalności organizacyjnej i

sportowej;
4. dbanie o dobre imięZwiązku;
5. terminowe opłacanie składek członkowskiclr;
6' wnoszenie opłaty wpisowej przez nowo przyjętyclr członków.

$ts

Członkowstwo w Związku ustaje w przypadktr:
l. wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zsbowiązań wobec

Związktt;
f . skreślenia z listy członków;
3. wykluczenia rra podstawie prawomocnej uclrwały Zarządl Związkrt w przypadktr

naruszenia postanowień niniejszego statuttu
4. rozwiązania Związku'

l l

2.

J.

4.

5.



Członkowi e zwyczajrli nrogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd
Zvłiązktt w przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uclrwał
Władz Zwtązku, do czasu usunięcia uchybień, |ecz na okres nie dłuŻszy niz 6
niesięcy.
Zarvieszenie polega na pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczegó|ności prawa
do udziałtl w zawodaclr spońowyclr organizowanych przez Związek, pomocy
organizacyjnej i fi nansowej.

$17

od ucliwaty Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach człoŃowskich lub
wyk|uczeniu. przysługrrje prawo odwotania się do okręgowego Zjazdu Delegatów, w
ternrinie 30 dni od datv doreczenia uchwały.

R]0ZDZIAŁ Iv

WŁADZE ZwIĄZKa

$rs

Władzarni Związkr"r są:
l. okręgowy Z1azd Delegatów;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

l .

$tq

I(aderrcja Zwtąz|<v i Komisji Rewizyjnej trwa 4 |ata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajrryrn lub jawnym w za|eŻności od uchwały okręgowego Zjazdu
delegatów, podjętej w trakcie obrad.
Uclrwały Władz Zwięktt zapadajązwykłą większością głosów, przy obecności co
najmrriej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie
stanowią inaczĄ.

$20

okręgowy Z1azd Delegatów.
1. Najwyzszą Wtadzą Związktt jest okręgowy Zjazd Delegatów który moze być

zW ezaJny lub nadzwy czajny .
f. Zwyczainy okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zaruąd Iaz na

czter.v- lata.
3. Nadzwyczajny okręgowy Zjazd Delegatów moie być zwoływany przez Zarząd

Związktl:

)



a) z własrrej irricjatywy - podjętej większością 2/3 głosór,v;
b) na wniosek co najmniej po.łowy członków zvtyczajnychZwiązku;
c) na jednogłośny wniosek Kornisji Rewizyjrrej;

4. Nadzwyczajrry okręgowy Zjazd Delegatów zwołyrł'any jest w terminie 30 dni ocl
daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uclrwały i przedrrrioterrr jego obrad mogą
być tylko te sprawy, dla któryclr został zwolany.

$zt

Do konrpeterrcji okręgowego Zjazdu Delegatów rrależy:
l. podejmowanie uclrwał o generalnych kiertrnkaclr i progranrie działaniaZwiązkl;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działa|ności ustępującyclr władz

Zwięku oraz podejmowanie uclrwał w przedmiocie udzielarria absolutoriulrr
ustępuj ącenr v Zarządowi, na wniosek Komi sj i Rewizyj rrej ;

3. wybór Prezesa Z:więku,Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. uchwalanie zmian w statucie;
5' wybory Delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów;
6. nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Związku;
7 ' rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Kornisji Rewizyjnej;
9. podejmowanie uchwał w innych sprawaclr' nie zastrzezonyclr do kornpetencji

innyclr Władz;
l0. podjęcie uchwały o rozwiązaniuZwiązku.

922

okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonymptzezZarząd
który zawiadarnia delegatów o tyclr faktach co najnrrriej na 30 dni przed ternrinem
Zlazdl, podając rówrriei porządek obrad.

$23

W okręgow yn Zjeżdzie Delegatów biorą udział :
l. z głosem stanowiącym _ delegaci wybrani na zebraniaclr sekcji judo, klubów

c zł o nków zwy czajny ch Zw iązku, we dłu g zasad u s tal ony ch pr zęz p orze d n i Zj azd;
2. z głosem doradczym _ Członkowie Honorowi, zaproszerri goście, CzłoŃowie

Zarządtt i Komisji Rewizyjnej, jeśli nie zostali wybrani delegatami.

$zł

okręgowy Ąazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności co rrajmniej połowy delegatów w pierwszym termirrie" w drugirn terminie
bez wzg|ędu na liczbę obecnych'

$2s

l. Zarząd Związktt składa się z 5 - 7 osób. w tyln prezesa. | _ 2 wiceprezesów,
sekretarza, skarbnika i członków Zarządl.

f . Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzenill oraz wybiera Ze swego grona
Rzecznikado Spraw Wyróznień i Dyscypliny.



3. Kandydatury prezesa i człoŃów Zaruądu zgłaszają delegaci na Zjazd oraz
ustępujący Zarząd.

4. PosiedzeniaZarządu odbywająsię nie rzadziej niŻraz na kwartał i zwołuje je
prezes lub jego zastępca (eden zwiceptezesów).

5. Uclrwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najnrniej połowy członków w tyn prezesa lub 2 wiceprezesów. W razie równości
głosów decyduj e głos przewodniczące go posiedzelria.

6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiern urzędrtjącego
c zł onka Zar ządu'j eśl i będzi e zacho dziła taka koni eczr'ro ść.

$26

Do kompetencji Zarządu należy:
l. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2. wykonywanie uchwał okręgowego Zjazdtt Delegatów;
3. realizowanie wytycznyclr i zalecen władz spor1owyclr w zakresie rozwoju oraz

podnoszenia poziomu judo;
4, uchwalanie planów działania i planów fi nansowych Związkl
5. zarządzanie majątkiem i finansamt Związkl zgodnie z obowięującymi

przepisami;
6. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie stałych i czasowych komisji

problemowyclr, dziatĄącyclr na podstawie regularrrinów uclrwalorrych przez
Zarząd;

7 . zwoływanie okręgowy ch Zjazdów Delegatów;
8. przyj mowanie, skreślanie, zawies zanieotaz wykluczanie członków Zwięku;
9, ustalanie składek członkowskich i opłaty wpisowej;
l0. powoływanie i odwoływanie trenerów kadry województwa.

927

Do obowiąz|<ów Zarządu nalezy:
1' Składanie rocznego sprawozdania z dział'a|rrości przed pr.zedstawicielami klubów

Zrzeszonychw Związku;
2. Rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Rzecznika do Spraw Wyróznień

iDyscypliny;

$28

Komisja Rewizyjna
l. Wyboru Konrisji Rewizyjrrej dokonuje okręgowy Z.iazd Delegatów spośród osób

nie będącyclr członkami Zarządu;
2. Kornisja Rewizyjna składa się z 3 osób' które spośrod siebie wybierają

przewodniczącego;
3. Korrrisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez okęgowy

Zjazd delegatów;

$2e

Do kourpetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:



l . przeprowadzanie co najnrniej raz w roku kontroli całokształtu działalrrości
Związktl, Ze szczego|nym uwzględnieniem działalrrości progranrowej oraz
finansowo _ gospodarczej, pod kątem celowości i gospodarności działiń o,u,
kontroli bieżących;
wydawanie za|ecefi w protokołach pokorrtrolnych' przedkładanych Zarządowi
Zwięku, z Żądaniem wyjaśnień' sposobami i ternrinami usunięcia uchybień;
składarrie sprawozdań z całokształtu swojej działalności okręgowemu Zjazdowi
Delegatów;
stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępuj ącemu Zarządowi;
wni o skowan i e o zwołanoie Nadzw y czajne go Zj azdu Del e gató w;
uczestniczenie w posidzeniu Zarządu z głosem doradczyrn.

$so

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej obu tym organom
przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej Il3 ilości człónków
poclrodzącyclr z wyboru.

R0ZDZIAŁ v

2.

4.
5.
6.

l .

2.

1.
2.
3.

1
t .

L.

WYROZNIENIA I KARY

$st

Związek ma prawo wyrózniania i nagradzania osób i instytucji zastuzotlych dla
judo;
Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie
przepisy wł.adz sportowych i regulaminy PZ Judo;

$32

Związek ma prawo wymierzania kar zawodnikom, klubom, działaczom'
W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasad'adwuinstytucyjności.
Działania dyscyplinarne i decyzje w pierwszej irrstancji podejmtrje Zarząd na
wniosek Rzecznika do Spraw Wyróznień i Dyscypliny. od jego dćcyzji
przysługuje prawo odwołania do odpowiedniclr wtadzPZ Judo.

R0ZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

$33

Maj ątek Związku stanowi ą ni eruchomo śc i, ruchomo ści i fundtrsze.
Na fundusze Zwięku składają się:
a) sktadkiczłonków;
b) wpływy zimprezi działalności gospodarczej;



c) dotacje państwowe i samorządów;
d) zapisy i darowizny;
e) ime wpływy.

$34

Dla wainości w zakresie praw i zobowiązań rnajątkowych Związku otaz udzielania
pełnonrocnictw wynragane są podpisy dwóclr członków Zarządu. w tym prezesa lub
jednego z wiceptezesów i sekretarza.

$3s

Postanowienia Zaruądu zmierzające do uszczuplenia rnajątku Związku wymagają
uchwały większością 2/3 głosów przy obecności przyrrajmniej połtwy 

"źłonko*Zarządu.

$36

Zakres i zasady gospodarki finansowej Związkuokreślają obowiązqjące przepisy.

R0ZDZIAŁ vII

ZMIANY STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

$sz
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związkupodejmuje okręgowy Zjazd, Delegatów
większością2l3 głosów,przy obecności co najmniej póto*y al1egutow.

$:s

l. Uclrwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje okręgowy Zjazd Delegatów
większości ą2l3 gŁosów 1 przy obecności co najmrriej połowy delegatów.

2, Uchrł,ała o rczwiązaniu Związku oltreśla tryb liklviclacji oraz cel na jaki ma byÓ
ptzeznaczony maj ątek Związku.


