
STATUT
mRSZAwsKO - MAZOVUECKIEGO zsmAZKU JE2DZIEcmEGO

Statut uchwalony przez Walne Zebranie Delegat6w vV-MZJ
w dniu 30 sierpnia 2021 r.

ROZDZIALI
Nazwa, weren dzia+ania, siedziba, charakl3er prawny.

1.

2.

Stowarzyszenie nosi nazwQ ,Warszawsko-Mazowiecki Zwiqzek Je2(biecki". Stowarzyszenie mc&e
u2ywa6 nazwy skr6coneJ .W-MZJ'.
Wanzawsko-Mazowtecki Zwiqzek Je2dziecki, zwany w dalszej czQgcistatutu .W-MZ.r. zrzesza na
zasadzie dobrowolnogci zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizyczneJ Diaz inge olganizacje
sportowe iosoby prawne, kt6rych statuty. umowy alba akty zato2ycblskb przewiduUq pmwadzerie
dzia+alnogci zwiqzanejz je2dziectwem

W-MZJ jest zwqzkiem spodowym w rozumbniu Usbwy o Sporde3.

$2

1. 1eenem dziatania W-MZJ jest obszar wojew6dztwa mazowieckiego, a jego siedzibq jest mksto
sto+eczne Warszawa

2. Dla wta$ctwego realizowania swoich ce16w W-MZJ mode prowadzi6 dziatalno96 poza gmni(nni
wojew6dztwa mazowieckiego oraz poza g ranicamikraju

$3
1.

2.

vV-MZJ dzida na podstawie paepis6w Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989
roku (z p62niqszymi zmianami) graz niniejszego sbtutu
W-MZJ jest zarejestrowany w Krajowym 'Rejgstne Sqdowym iz tego tytUu posada osobow)i6
prawns

$4

1. W-MZJ jest cz+onkiem zwyczajnym Polskiego Zwiqzku Je2dzleckiego, zwanym dale .PZJ '.
2. V\f+HZJ m02e by6 cz+onkiem innych stowarzysze6 kmjowych i zagranicznych o podobnym poflu

dziatania

$ 5

l
2.

3.

VV..MZJ m02e posiada6 szbndar iflagQ organizacyjnq
WLMZJ u2ywa pieczQci, odznak iznik6w organizacHnych z zachowaniem obowiqzujqcych w tym
zakresie przepis6w
v\bzelkie prawa do.logo inazwy W-MZJ ma wy+qcznie W-MZJ, a ich zmiana wymaga uchvudy
WalnegoZebraniaDebgat6w. ' ' ' ' '

$6

1. WLMZJ opera swolq dzialalno$6 na spoleczne] pmcy og6tu czlonk6w z zastrze2eniem postanowb6
$24 ust. 8Statutu. ' ' ' ' '

2. Bez uszczerbku dla posbnowienla ust 1, db realizacji ce16w stattlowych W MZJ m02e zatrudr%6
pracownik6w

ROZDZIALll
Celifrodkidzia+ania

Celem dzidania W-MZJ jest:
1. Popularyzacja, upowszechnianb i iozMU sporhi je2dzieddego we wszystkbh jego fomnch

$7
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2.

3.

4.

Wsp61dziahnte w podnoszeniu umiejQtnofci je2dzieckich iorganizacja wsp61zawodridaln
sponowego na tennie woUew6dztwa rrnzowbckiego w zakresie. pmlbspnalnym iamabnldm
Reprezentowanie spore je2dzieckbgo wojew6dztha mazawiediego wobec organ6w ad rHnisbaq
pa6stwowq isamoizqd6w terytoriahych graz Innych organkacjii.stowarzyszefi.
Ochrona pray linteres6w wszygHdi'jego cztonk6w graz zawoflnik6w. szkolenbwc6w isQdzi6w

W-MZJ realizuje swoje pele poprzez:
1 . Zrzeszan e organ zacji majqcych na celu popularyzacjQ, upowszechnianie ipodnoszenie podomu

sportuje2dzieckiego
2. V\&dawanie przepis6w graz regulamin6w okre$1ajq(ych zasady uprawiania splgu je2dzieckbga

graz kontrolQ ich pizestrzegania w zakresie nie objQVm lub deleg(manym pnez. PZJ. . : .
3. Organ zacjQ lub pawieizanie organkacji zawoddw iegionalrydt i innych przedsiQwziQCzwiqzaych

z promajqje2dziecMa graz koordynaqQ ich kalendarza
4. Podejnnwanie i wdra2anie przedsiqwziQ6zapewniajqcych rozw6j sportu je2dzieckiego na terence

dzidania
5. OrganizaqQ iprowadzenie dzidalnogd naukowo badamzej, prowadzenie dzidalno$cisdolen owig
6. Nadawanie k as sporlowych zawodnikom Diaz licencji zawodnik6w ikoniw zakresie swokii

kompetenqi
7. Real znJQ wojew6dzkiego systemu wsp6bawodnitlwa. w tym zawod6w mistrzowskbh we

wszystk ch dyscypllnach je2dzieckklh uznanych przez PZJ
B. PowolywanieKadryWojew6dzkiejwsponbje2dzieckim. , . , ., .
9. Prowadzenie dziatalnogd informaWJno-pronocyjneJ w dziedzinie sportu je2dzieddego, zwtasa:za

w grodowisku dzieciim+odzie2y szkolnq graz amator6w.
lO.Propagowanie wgr6d zawodnik6w idziata(zy idei.ollnplsHq izasad fair pby.
ll.Pizedwdziatanie dopingowiw sporcie je2dzieckim, paestrzeganie dobrostanu kong oral

pmwadzenie edukacj i szkob6 wtymzakresie. .. . . - .
12.Ustalanie zasad dotyczqcych zmian barw klubowydlprzez zawodnikow w MZI nle posaaiH;ycn

licencji og61nopolskeJ
13.MediacjQ w spmwachspomych powstalyd} pomiqdzy cztonkami WLMZJ.
14.V\Vr62nlanie cztonk6wW-MZJ. zawodnik6w. szkolenbwc6w, SQdzi6w idzidaczy
15.Podejrnowanie dziata6 s+u2qcych pozysldwaniu grodk6w finansowych na lea izacjQ zadaq

statutowych, w tym pozysldwanb sponsor6w iprowadzenie dzialalnogci gospalarcze}.
16.Podqrrnwanie, realizacja graz rozliaanie pubiicznych zada6 zleconydiw zakresie je2dziectwa.
17.Prowadzenie dziablnogciodpbtney inieodplatnei p02ylku publicznego.
1 8. Promo(ja je2dzieckbh walor6w reg bnu oraz krzewieiie pamiQd o hisbrii polskiegojddziedwa
19.Plomoqa'Mazowsza, krzewienie Idea zdrowego iaktywnego stylu 2ycia, wspieranie inicj©w

zwiqzanych z ochronq przyrody.
20.Prowadzenie biura W-MZJ

ROZDZIALlll
Cz+onkowie W-MZJ, ich prawn iobowiqzld

$9

Cz+onkowie W-MZJ dzielq siQ na
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. v\bpiemUqcych

$10

1. Cztonkami zwyczajnymi mogq by6 kluby sportowe iinne organizacje prowadzqce.bezpo$iedniq
dziatalno$6 w zakresie je2dziectwa, pogadajqce osobowo$C prawns imajqce swoje siedziby na
terence wojew6dztwa mazowieddego

2. Cztonkoweanryczajni przyjmowani squchwalqZarzqdu W-MZJ na podstawie pisemnegozgtoszer%

};ztonfowie ZWcza n majq prawn do udzidu w Walnym Zebmniu Delegat6w za pogrednictvsnn
swoich delegat6w z czynnym ibiemym prawem wyborczym.
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4.

5.
organ zowanych przez W.MZ.L do uczestnbtwa we wsp6bawodNctwie sportowym t imprezaoh
Czfonkowie 2npvyczajni majq pmwo do zg+aszania postulat6w iwniosk6w do wtadz W-MZJ

S ll

l

2.

3.

Cdonkem honorowym . \N.MZJ. m02e zosta6 osoba fizyczna szczeg61nie zas+u2ona
dla propagowania i rozwojusportuje2dzieckbgo ' ""''
GodnoK cztonka honorovWO Diaz Prezesa Honorowego nadaje ipozbawia Walne Zebmnie

Qbnkowie honorowi majq wszelkie prawa cztonk6w zwyczajnych za wyjqtkiem czynnego. pram
wyborczego oraz sq zwolnieni z obowiqzku p+acenia sk+adek cz+onkowskbh. 'a ' ' '

1.

2.

3.

Cdonkiem wspiemlqqm mole zosta5 osoba prawna lub fizyczna, kt6ra popiera cede statutovn
wspiem materialnie dzidalno96 W-MZJ

Czlonkogwo wspiemyqce powstaje z chwilq zatwierdzenia przez Zaaqd W-MZJ wniosku
alntensowanego opisujqcego zakres planowanel wsp6+pra(lr Diaz okmglenia deklaroWO
wsparciamaterfdnego. ' ' ' ''
Cz+o nkowle wspbralqq ' m4q wszelkie prawa cztonk6w zwyczajnych za wyjqtkiem czynnego ptaoa

$ 13

Czlonkowie W-MZJ mdq obowiQzek dbania Q dabre imiq Zwiqzku oraz:
1. Czynnego udziah w nalizacji sbtutowych ce16w W-MZJ
2. Paestrzegania postallowieiS statutu: . ngulamin6w iuchwd W-MZJ graz innychprzepis6w obowqzujqcych w sporcbje2dziedim. ' " " '

Zachowania lnyle2ytego poziomu kultury zawodnik6w, szkoleniowc6w, sqdzi6w. dzia+aczy graz

li iZl:EI Em==nsmn'=:=::'a,:n m f?.=Pma*-

$14

l Cz+onkostwo w \N.MZJ ustaje w przypadku
a. Rezygnacji cz+onka zgbszoneJ na pigmie
b. Skre$1enia z listy czlonk6w - cz+onek vV-MZJ m02e byC uchwatq Zarzqdu skreflory z lusty

czlonk6w w prW'padku nie bmnia czynnego udziatu w realtzacji statutowydi dzialaA W-MZJ, w
ty m w szczeg61nogciz tytutu zalegania z opldq sktadki cdonkowskiq za rok bie2qcy do dnb 31
grudnia tego loku. ' ' ' ' '-''''

c. V\brkluczenia - cz+onek W-MZJ m02e byC uchwa+q Zarzqdu wykluczony je$1i naruszy+ intauy
Zwiqzku w skutek nieprzestrzegania postanowiert statutu. uchwat lub innydiobowiqzuj+ych
przepisow. ' ' ' '' - ''''z"u'p.r-''

d. .Rozwiqzania W-MZJ lub organizaqi bQdqcq jegQ cz+onkiem.
Czlonkostwo honorowe usbje w przypadku:'
a. $mierci cz+onka

b. Utraty przez czlonka pmw publicznych
c. Podjqda uchwabr plzez Wane Zebmnie Delegat6w o pozbawienU czlonkostwa Honorowego

Cztonkostwo mNemlqce Ustqresu wspolpracy aoenia deHarowanq sldadki cztonk(mskq hb

3.

$15

W przypadku naruszenia przez cztonka W-MZJ postanowbrl statutu. reoulamin6w lub uchura+
w+adzW-MZJ. Zarzqdowi przysligujeprawo do: ' ' ' " " "''
1. Zwr6cenia uwagina dosbzezone uchybbnia i 2qdanie ich usunigda w okrefbnym termhie
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2. Zawieszenia w prawach cztonka na okres nie d+u2szy ni2 6-miesiQcy. Zameszenie poleg.a.na
oknsow pozbawbniu atonka W-MZJ sbtutowydi upmwnie6, w szczeg61nogd prawn do udddu
we wsp61zawodrictwie qortovWm
Skreglenia z misty cztonk6w zwyczajnych W MZJ okre$1onego w $14 ust. lpkt b
V\Arkluczenia okreglonego w $14 ust. lpkt c

3.
4.

$16

1. Od uchwat Zaizqdu W-MZJ w przedmiode zawieszenia. skreflenia lub.wykluczenb plzyslLglje
prawo odwotanb slQ do v\blneg8 Zebmnb Ddegat6w w hrminb 14 dni od daly dorQczenia uchwdy

Odwohnie wnosi siQ za pogrednictwem Biura W-MZJ. Cz+onek WLMZJ, kt6ry wni6s+ odwobie
pozostaje zawieszony w sm)ich pmwach do czasu zako6czenia postQpowanh iodnognej uchvsdy
Walnego Zebrania Delegat6w
Uchwda Walnego Zebrania Delegat6w jest osbteczna.

2.

3.

ROZDZIALIV
VWadze W.MZJ

$17

v\4adzami vV-MZJ sq:
1. Walne Zebranie Delegat6w
2. Zaizqd
3. Komisja Rewizyjna

$ 18

1.

2.

Kadencja wladz trwa 4 lata. V\&b6r Zarzqdu iKomigi Rewizyjnel odbywa siQ w glosowanh tajnym
chyba,2eWalneZebranieDebgat6wpostanawiinaczej. . . . . .: .. -J-..:----.4
Jeff anne postanaurbnia Sbtutu nie stanowiq inaczej, uchwabr wladz zapadaUq zwyk+q wiQkszngcH
glos6w przy obecrn$(i oo najmniejpolcnhry os6b uprawnbnych do gbsowania. W przypadku r6wnq
Hczby gios6w rozstrzyga g+os przewodniczqcego zebmnia
Niedopuszczalnejesi+qc2eniefunk(jiw Zarzqdzle iKombjl Rewizyjnej.3.

$19

Warne Zebranie Delegat6w.

Najwy2szq wtadzq W-MZJ jest Walne Zebranie E)ejegataw, kt6n m02e odbwTC SQ.jalm
I Sprawozdavw=zo-\AVbanze Warne Zebranie Delegatdw. zm)lywane przez Zarzqd co 4 Iaea
2. Sprawozdmtze V\hine Zebmnie Delegataw. zm)lywane rokiocznie przez Zarzqd w temiinb do

kor\ca ll kwartatu
Nadzwyczalne Walne Zebmnb Delegat6wLkt6re zwo+ywane jest w przypadku
a. Uchwaty oslatniego Walnego Zebmnia Ddegat6w
b. Uchwaly Zarzqdu
c. VVhiosku KorTlgi RewiWlneJ
d. Pisemnego wniosku co najnniq 1/3 czlonk6w zwy(zajnyd} W MZJ . . . .
Termin NadzwyczajnegoWalnegoZebmnia Debgatdw usblaZarzqd W-MZJ. NaaaHryaalne vvae
Zebmnie Delegat6w odbywa slQ nie p62niel ni 60 dni od daty odno$nej uchwa+y lub z+02enh

3

4

wniosku.

$20

Termin, mtejsce iporzqdek obrad Walnych Zebrafi DelqJat6w

l O temiinie. miejscu iporzqdku obrad Walnego Zebrania.Delegat6w Zarzqd W MZJ powialanb
cdonk6w W-MZJ na co najmniei 30 dni przed tem)hem zebrania

Statut Warszawsko -- Mazowieckiego Zwiqzku Je2dzieckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r



2. Za

wywieszenie stosownego komunikatu o Walnym 2ebrahiu Delegat6w na oficjahei strode
intemetoweyW-MZJ. ' ' ' '
Zarzqd. \lV-MZJ zobowiqzany jest do przes+ania materid6w isprawozdarl czlonkom W-MZJ nie
p62niel ni2 na 14 dni. p rzed temtinem zebrania graz ich opublkcnnranb w powy2szymteirninie na
strode intemetowel\N.MZJ. ' ' '
Materia+y na Warne Zebranle Delegat6w obejmujq w zaleZno$ci od koripetencji Zebrania

Porzqdek obrad

skuteczne powiadomienie cz+onka W-MZJ
vValnym

uznaje siQ pocztg elektronicznq(e-mail)
Zebraniu Delegat6w na

ora

3.

4.

a.
b.
C

1 1

I I I

d

Projekt RegularNnu obmd
Spmwozdarie Zarzqdu W-MZJ obejmujq;e

Spmwozdarie z dzlalalnoki progrannwej, organkacyUnejisportom]
Sprawozdanie z realizacji uchwd poprzednich vValnych Zebm6 Delegat6w
Sprawozdarle finansowe w tym z wykorzystanb $rodk6w dobcylnydl cdowych iudzidorych
dotacji w+asnych

Sprawozdanie Komigi RewizyjmJ
e. Projekty uchwat proponowanych przez Zarzqd W-MZI
f. Lists zaproszonych goad
Warne Zebranle Delegat6wjest.wladne do podqmowania uchwat zwykh wiQkszagciq glos6w PW
obecnoicico najmniq potowy delegat6w upmwnionych do glosowania w pierwszym temlinie,'z#
w druglm teminie bez wzglQdu na liczbQ obecnych
Nadzsnryczajne \Name Zebranie Delegat6w otimduje w sprawach dla kt6rych zostato zwo+ane
Dopuszcza siq uzupetnienie porzqdku obrad w przypadku akcepbqi zl02anego wniosku ahryklq
wiQkszogciq gos6w

5.

6.

vValne Zebmnie Delegat6w

W Walnym Zebraniu Delegat6w uczestniczq

1.

2.

z gtosem sbnowiqqm, pmwem zg+aszanla wniosk6w t czynnym pmwem wyborczym d ebgaci
wybraniprzez cz+onk6w zwyczajnych - I delegat na I cz+onka zwyczajnego;
z gtoseU domdczym czlonkawie ustgpujqqch wladz czlonkowb Zalzqdu W-MZJ, czlonkowie
KomisjiRewizyjnej, Przewodniczqcy Kol3gium SQdzi6w, Pizewodnbzqcy Rady Trener6w a tak2e
cz+onkowie Honorowi, Prezes Honorowy, przedstawiciele cz+onk6w wspierajqqch izaproszeni
przez Zarzqd W MZJ gogcb(nie bQdq(y wybmnidelegabmi)I
bieme prawn wyborcze przyguguje debgatom cztonk6w zwyczajnych iosobom zdoszonym przez
cz+onk6w zwyczajnych, jake kandydad do wtadz Zwiqzku.

3.

M021ixily jest udziat w vValnym Zebraniu Delegat6w oraz podejmowanie uchwat przez vValne Zebmnie
delegat6w z wykorzysbniem $rodk6w kominikaqi elektronianejz zastrzeZeniem przepis6w ustahQr
Prawo Stowarzysze6.

22

$23

Do kompetencji vValnego Zebmnia Delegabw nale2y:

2. Rozpatrywanie sprawozdafi Zarzqdu i Komigi Rewizyjiei
3. Udzielanle.lub.nie na wniosek Komiqi Rewizyjnej absolutoiium dla ustQpujqcego Zarzqdu W-MZJ
4. W pizypadku Spmwozdawczo-V\&barczego Walnego Zebmnia Delegat6wwyb6r:

a. Prezesa Zarzqdu iPrzewodriczqcego i<onfqi RewiwUnej
b. Cztonk6w Zarzqdu
c. Cz+onk6w Korasji RewizyjneJ
d. Przewodniczqcego Kobgium SQdzi6w graz Przewodniczqcef;o Rady
W pizypadku Spmwozdawczo-V\&borczego Walnego Zebrania
W-MZJ na Walne Zjazdy Delegat6w PZJ
Zatwierdzanie Regulamin6w Zarzqdu iKomigiRewizyjnei.
Uchwalanie kierunk6w iprogramu dziatania.

lenie poizqdku I regularrlnu obrada 0

6
7

Delegat6w wyb6r Delegd6w
Trenerow.
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8. Rozpatrywanie i uchwabniewniosk6w zgtoszonych przez Delegat6w.
9. Rozpatrywanie odwota6 od uchwatZaizqdu W-MZJ
lO.Nadamnie ipozbawianie godnogd Czlonka Honorowego iPrezesa Honorowego W-MZJ,
ll.Uchwalenle regulaminu dotyczqoego udziat w Walnym Zebnni.u. Delegat6w Graz podelmcnu

uchwat przez vValne Zebranie Delegat6w z wykorzystaniem grodk6w kornunikacji elektroniczneJ

Zarzqd W-MZJ

1. Zarzqd sk+ada siQ z 7(siedmiu) cztonk6w wybranych spogr6d os6b,.o kt6rych mowa w $21 , w tym
Prezesa, dw6ch Vice-prezes6w, Skarbnika graz 3 Cztonk6w zarzqdu.

2. Zmniqszenie skladu Zarzqdu w czasie tTwania kadencji poni2ej 7 cdonk6w skutkuje obawiqadan
lego uzupetnienia w trybb kooptaqi. Liczba Cz+onk6w Zarzqdu pochodzqcych z kooptaqi nie rnoh)
przekroczy62os6b
W przypadku zalshienia w trakcie kadenqivacat6w po powotaniu 2 os6b podtodzqcydlz kooPbq.
Zarzqd zwoluje Nadzwyczajne VWboitze V\hine Zebmnie Delegat6w w najbli2szym termirB
planowanego Spmwozdawczego lub innego Walnego Zebmnia .Delegat6w. W okresie.od d4r
powstanb Mat6w do idl uzupetrlenia Zarzqd m02e podelmowa6 decwle w niepelnym sklalzie.
Sprawozdawczo-VWborcze Warne Zebranie Delegat6w lub. Nadzwyczajne v\Vborcze VWllne
Zebmnie De egatdw dokonLje w osobnych glosowaniach wyboru Prezesa Zalzqdu.
Przewod niczqcego Kordgi RewiWlnel oraz cz+onk6w Zarzqdu iczlonk6w Komigi.Rewizyjnej
Prizes m02e ' petni6 funkqQ przez maksimum dwie kolejne kadgncje Zarzqdu. W PEypalku
rezygnacji Pnzesa Zanqd zwohje Nadzwyczajne WVbcrcze Warne Zebmnie Detegat6w Do aasu
wyboru nowego Prezesa jego funkqe petniwskazany p.rzez Zarzqd Vte-prezes;
W plW'padku rezygnacji calego Zarzqdu, Zarzqd lub Komisja Revvizyjna zvvolujq Nadzwyczdne
\A&boitze Walne'Zebranie Delegatdw. Do czasu wyboru nowego Zarzqdu inowego Pnzm
ustqpujqcy Zazqd pdni swojeobmiqzki. Nowy Zarzqd wybiemny jest na kolejnq4 letniq kadenq$
Zarzqd konstyhiuje siQ na pienvszym posiedzeniu, nie p62nie] ni2 w ciqgu 14 dni po VWboTze
Cztonkowie Zaizqdu pelniq swore hnkqe spotecznie. z zastize2eniem ust. 8 poni2el
Cztonkowie Zarzqdu ' mogq oti;ymywa6 wynagrodzenie za czynno$d wykonyw?ne w avi#ky
z pdniona funkqq. Cdonkawie Zarzqdu mogq msec refundowane koszty delegaqiireprezentag
W-MZJ w ramach przyjQlego bud2etu
Zarzqd zbiem siQ w miaQ potrzeby, nie .izadzie] .ni2 raz na 40 dni. Mo21iwy jest udzid w
posledzeniadt Zatzqdu oraz ' podejmowanie uchwa+ przez Zarzqd z wykorzysbniem gtodk6w
komunikacji elektron cznejz zastrze2eniem przepis6w ustawy Prawn StowarWszed: w tym udiwdy
Zarzqdu mogq byC podejnowane przy u2yciu poczty mailowejw oparciu o Regubmin udzidl w

siedzeniadi Zaizqdu oraz podejnowania uchwat przez Zarzqd z wykotzysbniem $iodk6w
komunikacjielektronianei. zatwierdzony przez Zarzqd W-MZJ iV\hine Zebmnie Delegat6w: Xd{
podjQb uchwata wymaga archiwizacji i)raz jej wpisania do protokotu najbli2szego posiedzub

Uchwaly Zaizqdu zapadajq zwyk+q wiQkszofdq glos6w: .ptzy obecno$ci co najmniej .polowy
c21onk6w. w tym Prezesa lub jednego z Vice-prezes6w. W razie r6wnofd g+os6w decydLje gb$
przewodniczqcegoobrad.

4

5

6

10

$25

Do obowiqzk6w ikompetenqi Zarzqdu nale2y:
1. Reprezentowanie \N.MZJ i dzia+anie wjego imieniu.
2. Ustalanie plan6w dziatalnogciZarzqdu, uchwahnie bud2etu W-MZJ i nadz6r nadjego reallzacjq
3. Kierowanie bie2qcq dzidalnogciq vV-MZJ oraz pracqjego biura

Tnner6w iKolegium SQdzi6w W-MZJ na wniosek Przewodniczqcych Ra(for4

8
9

Powotanie Rudy
Tnner6w i Kolegium Sqdzi6w

5. Zaiz4dzanie majqtkiem i finansami W-MZJ
6. Zwotywanie Walnych Zebras Delegat6w
7. Sporzqdzanie i publikowanb pratokd6w z posiedzerl Zarzqdu graz podjQtych uchwat. Publik(wmie

na wniosek innych wtadz lub KanisjiW-MZJ protokd6w t uchwat przez nie podjQtych
Prowadzenie ipublikowanie ewidencji cztonk6w W-MZJ
Uchwalanie regulamin6w rozgrywania zaNod6w rangiMistrzostw iPuchar6w W-MZJ.
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1 0.Ustalanie kalendarza zawod6w w \N.MZJ.
I I.Publikowanie propozyqiiwynik6w zawod6w oraz kontrola ich organizaqi,
12.Powotywanie Kadry Wojew6dzkiej graz akceplacja Regulaminu Kadry \Aioyew6dzkiei W-MZJ na

podstawie paygotowanych przez RadQ Tnner6w propozycji powola6 izmian w egulaminie.
Rozpatrywanie odwota6 od decyzJiRady Trener6w

13.0rganizaqa szkoletq zawodnlk6w, szkoleniowc6w, SQdzi6w, os6b oficjalnych graz innych
specjalist6w zwiqzanych z je2dziectwem

14. Przyjmowanie, skregbnie, zawieszanie w prawach graz wykluczanie cztonk6w W-MZJ.

15.Uchwalanie wysokogd sktadek cztonkowskich iinnych $wiadcze6 wynkaRcych ze Sbtutu
16.Mediacja w przypadku spor6w powstalych pomp?dzy czlonkami W-MZJ
17.Nadzorowanie dzia+alno$ci cz+onk6w W-MZJ w zakresie przestrzegania Statutu \N.MZJ oraz

przepis6w iregulamin6w W-MZJ iPZJ
18.0pracowanie Regulaminu Pmcy Zarzqdu.
1 9. Udzielanie petnomocnictw zwiqzanych z realizaqq ce16w sbtuk)wych
20.Ustalanie misty goad zapraszanych na Warne Zebranie Delegat6w.
21.Powolywanie Komiqi statych idora2nych omz Pehomocnik6w do realizaqi okre$1oiych zada6.
22. anne przewidziane Statutem

$ 26

Komisja Rewizyjna

1.

2.

3.

4.

5.

Komisja Rewizyjna sk+ada siQ z 3(trzech) cz+onk6w: Przewodniczqcego, jego ZastQpcy Diaz
Sekretarza

Spmwozdawczo-\A&borcze WHIne Zebranie Delegat6w lub Nadzwyczajne Wjfborcze Walne
Zebranie Delegat6w dokonuje wyboru Paewodniczqcego Komigi RewizyJnq i jeJ cz+onk6w
Komisja. Rewizyjna konstytuuje siq w tmkcie Spravpozdawczo-vWborczW Walnego Zebranb
Delegat6wWLMZJ
Zmniejszenie.skladu Komigi Rewiz.yjnejw czasie tlwania kadencji poni2ej3 cz+onk6w skuRtje
obowiqzkiem jel uzupehienia wtrybb kooptacj. Liczba czlonk6w Komiqi Rewiwlnej pochodzqych
z kooptacji nie m02e przekroczy6 1osoby
W przypadku zaistnieria w tmkde kadenqivacat6w po powobniu losoby pochodzqcejz kooptacl
Zarzqd zwolujg Nadzwyczajne V\&borcze Walne 2ebranie Delegat6h w ndblUszym teihinf
planowanego Sprawozdawczego lub innego Walnego Zebmnia Delegat6w. W okresie od daly
powstanb wakat6w do ich uzupdnienb Komiga RewiWUna nn2e podqrnowa6 decwle w niepehWm

W przypagku rezygnagji camel KoMgi Rewizyjnei, Zarzqd zwo+uje Nadzwyczajne \AVborcze Wake
Zebranie Delegat6w. Do czasu wyboru noms komisji Rewizyjnel inowego Przewodniczzpq;o
KomisjIRewizyjnej ust?pujqca Komiga RewiWjna pelni swore (56oaqzki. N(iva Komiga Reva4]m
wybierana jest na kolejnq 4 letniq kadencjQ
Przewodniczqcy Komisji Rewizgnq lub upowa2niony paez niego cz+onek ma pmwo brad udzia+
z glosem doradczym w posiedzenbch Zatzqdu W-MZJ.

Komisja Rewizyjna spotyka siq co najmniej raz na kwartat. M021iwy jest udziat w posledzerhch
Komisji Rewizyjmy graz podejmowanie uchwat przez KomiqQ Rewizyjnq z wykorzyslaniem grcxk6w
komunikacjielektronicznq z zastrze2eniem paepis6w ustawy Prawo'Stowarzysze6

$ zie
6.

7.

8.

$27

Do obowiqzk6w ikompetencji Konigi RewiWlnel nale2y
1 . Sprawowanie nadzoru nad catoksztaltem dziablnogciW-MZJ.

2. Przeprowadzenieprzynajmniei mz wroku kontroli dzbtalnogd Zaizqdu W-MZJoraz kontroll bieiqc4
ze szczeg61nym uvKzglQdnieniem dzialalnogci finans(wei pod wzglQdem gospodamofd. celovuo$d,
rzetelno$ci oraz zgodnogci,jego dzida6 z postanowieniami Statutu W-MZJ iuchwatami vValnW
Zebrania Delegat6w

3. V\&dawanie zalece6 pokontrolnych. a w przypadku stwierdzenia uchybier\, okrefleni94ermlnu
isposobuich usuniQcia. (

4. Zglaszanie wniosku o udzielenb lub nie absolutorium ust?pujqcemu Zarzqdowi W-MZJ. r;:=£7
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5.

6.

7.

Prawn wnioskowania do organu nadzorujqcego o zawieszenie w dzidaniu Zarzqdu W-MZJ.
Opracowanie Regulamlnu Pmcy Koragi Rewizyjrej
Zatwierdzanie zmlan w Regulaminie Pmcy Zaizqdu do czasu jego akceptacj przez
Zgromadzenie Delegat6w.

vValne

ROZDZIALV
Kolegium SQtbi6wiRada Trener6w

$28

Kolegium SQdzi6w W MZJ

l Kolegium SQdzi6w sk+ada siQ z 3 do 5 cz+onk6w powolanych na wniosek Przewodniczq)W
Kolegium SQdzi6w W-MZJ przez Zarzqd W-MZJ spo£r6d SQdzt6w dz atajq)ydl na.terenb
wojew6dztwa mazowieckiego iposladajqcych aktualnq licencjQ SQdziego PZJ. Kolegium SQdzBw
powotuje siQ na czar trwania kadencji2arzqdu, przez kt6ry Kolegium zostaye powotane, z dnian
uplywu kadencjitego Zarzqdu uptywa teZ kadencja Kolegium SQdzi6w
W sk4ad Kolegium SQdzi6w W-MZJ wchodzq: Przewodnlczqcy. Zastqpca Przewodnicz4;qo
i Sekrelarz. Pnewodnicz4ly Kolegium SQdz16w mode w przypadku wyraZenia zgody kandydauuaC
do Zarzqdu W-MZJ ipetniC r6wnoczegnie funkqQ w Zarzqdzie iKaleghim SQdzidK
w przypadku rezygnacji Pizewodniczqcego Kolegium SQdzi6w Zatzqd W-MZJ na najbli2szym
posiedzeniu powotuje petniqcego obawiqzkiPrzewodniczqcego Kdeghm SQdzi6w na dako6czale
kadencji lub daty kl3dy zostanlg zwotane Nadanryczajne VVahe Zebranie Delegat6w inastqN.wyb6r
nowego Przewodniczqcego Kolegium SQdzi6w W przypadku rezygnacji.innego czlonka Koleghrn
SQdzi6w powotaniedosk4adu nastqpujeilawniosek Przewodniczqcego KolegiumSQdzi6w uchvuah
Zarzqdu W-MZJ
Zakres obowiqzk6w ikompetencji Kolegium SQdzi6w jest opisany w pFzygotowanym i
zaakceptowanym przez Zarzqd W-MZJ Regulaminie Kolegium SQdzi6w
Koleglum SQdzi6w fcigle wsp6tpracuje z Zarzqdem W-MZJ
M021iwy jest udziat w posiedzeniach Kolegium SQdzi6w graz podejrmwanie decwliprzez Kk)legun
SQdzi6w z wykorzysbniem frodk6w kornunikacjl elektronicznej

2.

3.

4.

5.

6.

$29

Rada Trener6w W-MZJ

l Rada Tnner6w W-MZJ sk+ada siQ z 3 do 5 cztonk6w powotanych na wniosek Przewodnicz%W
Rady Inner6w W-MZJ przez Zarzqd W MZJ spo6r6d szkoleniowc6w dziatajqcydl na terence
mlew6dztwa mazowieckiego iposiadajqcych aktualnq licenqg szkoleriowm PZJ.. Radq Trener&v
powotuje siQ na czar trwariia kadencji 2arzqdu. pizez kt6ry Rada Trener6w zostaje powotane, z
dniem uplywu kadencjitego Zarzqdu uptywa teZ kadenqa Rady Tmner6w
W sk+ad ' Rady Trener6w \N.MZJ wchodzq: Przewodniczqcy, ZastQpca Przewodniczq;ego
i Koordynator Kadry Wojew6dzklej. Przewodniczqcy Rady Irener6w m02e w przypadku wyraZeila
zgody kandydowa6 do Zarzqdu W-MZJ lpetni6 r6wnoczegnie funkcjQ w Zarzqdzie iRadzb
Tnner6w
W przypadku rezygnacjl Przewodniczqcego Rady Trener6w Zarzqd W-MZJ na najbli2szym
posiedzeniu powoluUe petniqcego obowiqzki Przewodniczqcego Rady Trener6w na doko6czaie
kadencji lub daly kbdy zostanie anrotane Nadzwyczajne Wake Zeb.mnie Delegat6w inastqpi wyb6r
nowego Przewodniczqoego Rudy Trener6w. Wprzypadku rezygnacjinnego cz+onka Rady TreneT6w
pawolanie do sk+adu nast?pup na wniosek Plzewodniczqcega Rady Trener6w uchwatq Zarzqdi W.

Zakres obowlqzk6w ikompetenqi RadyTmner6wjest opisanyw przygotowanym izaakoeptovwym
pizez Zaaqd W MZJ Regulaminb Rady Tnner6w
Rada Trener6w gclgle wsp6tpracuje z Zarzqdem W-MZJ
M021iwy jest udziat w posiedzeniach Rady Tmner6w oraz podejmowanie decyzji przez RadQ
Trener6w z xfsrykorzystaniem grodk6w komunikacj elektronicznei. .i(-.A ,/'

MZJ

2.

3. P
4.

5.

6.
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ROZDZIALVI
Nagrodyikary

$30

l \N.MZJ ma pmwo wyr62niania inagradzania zas+u2onych dla W-MZJ: cztonk6w. zawodnk6w

maprawodonak+adaniakarnacz+onk6wW-MZJ. ' '
Od nat02onei katy strode ukaranejprzysliguje prawn do wniesienb odwolada przez Blum W MZJ
do VVblnego Zebmnia Delegat6w W-MZJ w temiirie 14 dni od daly olrzynnnia decydi.
Tvb postQpawanla dys(yplinamego w sprawach sportowych graz rodzal kar okregla regulanin

Zwiqzek m02e wyslQpowaC o nadawanie odznacze6 pa6stwowydiiresortowydl.
Walne Zebnnie Delegat6w m02e przyznawa6 tytu+ Honorowego Prezesa W-MZJ.

2

3.

4.

5.
6.

ROZDZIALVll
#lajqtek W-MZJ

1.
2.

Majqtek W-MZJ stanowiq nieruchornogci. ruchornngciifundusze
Na fundusze W-MZJ sk+adajq siQ
a. Wplywy z oplat rejestracyjnych i sktadek czlonkowskbh
b. \WpM z oplat licenc)jnydiklub6w. zawodn.k6w ikoni graz innych Obowiqzujqcydloplat.
c. Darowizny, SLI)wencje i dotacje w tym z fundusz6w publbznydl. ' ' ' F-'':-'-' -r-
d. Inne.wplywy uzyskane z dziatalnogd sbtutawel
e. Dochody z dziatalnogci gospodarczel wspomagajqcej dziatalno96 statutowq, ngulowan

odrQbnymi przepisarri w catogci przeznaczone na pele statutowe. "'

$32

Hl$118EZZlgH'UH£BU'in=wn.gz':m
ROZDZIALVlll

Postanowienia kollcowe.

1.

2.

Zmiana Statutu maze by6 uchwalona przez V\hine Zebranb Delegat6w W-MZJ wiQkszogcb dv6ch
tnecich glos6w, przy obecnofd co najmniq potowy delegat6w W-MZJ. '
Zmiana Statutu wyrnaga dla swej wa2nogcizatwierdzenia pizez wtadzQ rejestraqlnq

$34

l

2.

3.

UchwalQ w sprawie rozwiqzania sig W-MZJ podelmye Walne Zebmnie Delegat6w wiQkszoga
awochtizecbhglos6wpizyobecnogdprzynajmniel poanrydelegat6w ' ' ''
Uchwa+a o lozwiqzaniu siQ vV-MZJ okngb spos6b'likwidacj i cel na jaki przeznaczony zombie

Likwidator po zako6czeniu pmc sporzqdza stosowne spmwozdanb iwystQpuje do wlad4r
rejestmcyjnei z wnioshem o wykreglenh stowarzyszenia w rqestrze. t
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