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S T A T U T 

POLSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter pracy. 

 

§ 1. 

 

1. Polski Związek Ju-Jitsu zwany dalej Związkiem (w skrócie PZJJ) jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem sportowym. 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w 

języku angielskim:” Polish Ju-Jitsu Association”. 

3. Nazwa związku jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 2. 

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

jest miasto Katowice. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. 

 

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określającą jego działalność. 

2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem Ju-Jitsu (bez 

względu na odmianę oraz pisownię) w kraju i zagranicą. 

 

§ 4. 

 

1. Związek działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego 

Statutu. 

2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi Ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej i sportu. 

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy. 

§ 5. 

 

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z władzami i instytucjami oraz 

innymi organizacjami. 

§ 6. 

 

Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ju-Jitsu /  JJIF / i Europejskiej 

Unii Ju-Jitsu / JJEU / , może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu 

działania. 

§ 7. 

 

Związek używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 8. 

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy - do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II 

 

 Cele, sposób realizacji i zadania Związku. 

 

§ 9. 

 

 Celem Związku jest: 

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój Ju-Jitsu w 

różnych odmianach i samoobronie oraz skupianie stowarzyszeń i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie Ju-Jitsu. 

2. Reprezentowanie interesów Ju-Jitsu w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Ju-Jitsu. 

4. Patronat nad rozwojem Ju-Jitsu we wszystkich formach oraz odmianach. 

 

§ 10. 

 

Związek realizuje swoje cele przez: 

1. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju Ju-Jitsu w kraju 

2. Prowadzenie szkolenia w zakresie Ju-Jitsu Sportowego, Tradycyjnego, Bojowego, 

Samoobrony itp. 

3. Organizowanie i prowadzenie kursów instruktorskich, trenerskich. Prowadzenie 

szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów we 

współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. 

4. Organizowanie i prowadzenie obozów szkoleniowych  

5. Współpraca z okręgowymi Związkami Ju-Jitsu i innymi organizacjami. 

6. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami 

stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad 

przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad 

uprawiania sportu. 

7. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego a w szczególności Ju-Jitsu we 

wszelkich jego formach bez względu na odmianę oraz pisownię 

8. Reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych 

oraz organizowanie i przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w Ju-Jitsu we wszelkich jego 

formach bez względu na odmianę oraz pisownie. 

9. Realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem licencji dla: 

a/ zawodników, 

b/ trenerów i instruktorów, 

c/ sędziów sportowych, 

d/ klubów sportowych. 

10. Określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników. 

11.  Określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla 

umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego 

12. Prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego po uzyskaniu zgody 

Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.. 

13. Określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów Ju-Jitsu 

14. Określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących 

to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i 

wysokość kar. 

15. Ustalanie wewnętrznych przepisów dotyczących zwalczania dopingu 

16. Prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół 

mistrzostwa sportowego 
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17. Wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programów „Sport 

Wszystkich Dzieci”. 

18. Nadawanie stopni sędziowskich oraz stopni szkoleniowych (kyu) i mistrzowskich 

(Dan) 

19. Dla zapewnienia środków na realizację celów, o których mowa w ust.1, Związek może 

prowadzić działalność gospodarczą, powoływać lub przystąpić do innych organizacji 

w granicach prawem dopuszczonych.  

20. Dla realizacji swoich celów, o których mowa w ust.1, Związek może zatrudniać 

pracowników specjalistów w swoich dziedzinach, w tym także członków Zarządu, 

jeżeli zachodzi taka konieczność.  

§ 11. 

Zadaniem Związku są: 

1. Wybieranie władz Związku 

2. Koordynowanie, kontrolowanie i ocenianie pracy w zakresie swego działania 

zrzeszonych członków 

3. Realizowanie kalendarza imprez sportowych 

4. Wydawanie przepisów sportowych, sędziowskich, organizacyjnych, technicznych i 

szkoleniowych oraz czuwa nad ich przestrzeganiem  

5. Rozstrzyga spory między zrzeszonymi członkami w zakresie swej statutowej 

działalności 

6. Nadawanie stopni instruktorskich, sędziowskich, szkoleniowych i mistrzowskich 

7. Przestrzeganie etyki Ju-Jitsu 

8. Wyznaczanie reprezentantów kraju na zawody międzynarodowe, wspomaganie 

swoich członków w kontaktach międzynarodowych 

9. Prowadzić statystykę Ju-Jitsu w Polsce 

10. Podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa i zmierzających do 

realizacji celów statutowych. 

11. Nadzór nad szkoleniami sportowymi, kursami instruktorów i trenerów Ju-Jitsu we 

wszystkich odmianach.  

 

Rozdział III 

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12. 

 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1. Zwyczajnych  

2. Honorowych  

3. Wspierających 

 

§ 13. 

 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, 

okręgowe Związki Ju-Jitsu, Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki Ju-Jitsu (bez 

względu na pisownie, wymowę i transkrypcje np: Ju-Jutsu, Dżu Dżitsu, Jiu-Jitsu i 

inne) oraz Samoobrony posiadające osobowość prawną. 

2. Członkiem honorowym mogą być osoby, które uzyskały godność członka 

honorowego zgodnie z §21 Statutu 

3. Członkiem wspierającym mogą być organizacje oraz jednostki gospodarcze 

posiadające osobowość prawną lub osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd Związku 
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§ 14. 

 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego 

zgłoszenia. 

§ 15. 

 

Władza Związku obejmuje zrzeszone kluby, sekcje i wszystkich członków działających w    

Ju-Jitsu. 

§ 16. 

 

Członkowie Związku mogą utrzymywać kontakty /wymiana ekip/ z organizacjami 

zagranicznymi w zakresie Ju-Jitsu zrzeszonymi, w JJIF i JJEU. 

O kontaktach zagranicznych kluby informują PZ Ju-Jitsu. 

 

§ 17. 

 

Członkowie Związku opłacają składki w wysokości i terminie ustalonym przez władze 

Związku. 

 

§ 18. 

 

Członkostwo w Związku ustaje na skutek. 

1. Skreślenia z powodu 

a. Likwidacji lub rozwiązania się klubu (sekcji), OZ Ju-Jitsu, stowarzyszenia J-J. 

b. Pisemnej rezygnacji złożonej do Związku 

2. Wykluczenie 

a. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami zarządu. 

b. Zaleganiu z zapłatą składek członkowskich przez okres jednego roku po 

pisemnym, wcześniejszym upomnieniu  

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zjazdu Delegatów PZJJ, na co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu. 

Decyzja zjazdu jest ostateczna. 

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania działalności członka ulega zawieszeniu.  

 

§ 19. 

 

1. Członkowie Związku zobowiązani są: 

a. Swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku. 

b. Dbać o dobre imię Związku oraz przestrzegać etyki Ju-Jitsu. 

c. Popierać i czynnie realizować cele związku. 

d. Przestrzegać statutu i powszechnie obowiązującego prawa. 

e. Regularnie opłacać składki w terminie do 31 marca każdego roku. 

2. Członek Związku ma prawo brać udział w życiu Związku, w szczególności: 

a. Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze, 

b. Może korzystać z wszelkich uprawnień i pomocy związanej z przynależnością 

do Związku, 

c. Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań 

Związku oraz jego funkcjonowanie, 

d. Bierze udział w zawodach organizowanych przez Związek. 

3. Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje bezpośrednio lub przez swoich 

przedstawicieli (delegatów) 
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§ 20. 

 

1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli 

Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowaną uchwałę. 

2. Członkowie wspierający mogą korzystać z prawa określonego w § 19 ustęp 2 z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 21. 

 

1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu PZ 

Ju-Jitsu osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Ju-Jitsu w 

Polsce. 

2. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu 

PZJJ. 

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego, a ponadto zwolnieni są od opłacania składek 

członkowskich. 

 

 

Rozdział IV 

 

Władze Polskiego Związku Ju-Jitsu. 

 

§ 22. 

 

Władzami PZJJ są: 

1. Walny Zjazd Delegatów. 

2. Zarząd i Prezydium Zarządu 

3. Komisja Rewizyjna  

 

§ 23. 

 

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym. 

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu 

nie stanowią inaczej. 

 

§ 24. 

 

W razie śmierci lub ustąpienia członka Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji, każda z tych władz ma prawo dokooptować na jego miejsce nowego członka z tym, 

że liczba osób pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 całego składu. 

 

§ 25. 

 

Najwyższą władzą Związku jest Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów. 
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§ 26. 

 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 

1. Uchwalenie kierunków działalności Związku. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zjazdu delegatów. 

4. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Wybór Prezesa Związku. 

6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. Nadawanie godności członka honorowego i pozbawienie jej. 

8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku. 

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

 

§ 27. 

 

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą: 

1. Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach członków. 

2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście. 

3. Delegaci i zastępcy delegatów wybierani są na okres 4 lat z tym, że ich mandaty 

wygasają z dniem ogłoszenia uchwały o zwołaniu następnego Walnego Zjazdu 

Delegatów. Przed upływem okresu wymienionego wyżej mandat delegata lub jego 

zastępcy wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go przez zebranie, które 

go wybrało. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwe zebranie dokonuje nowego 

wyboru. 

 

§ 28. 

 

1. Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczy zwołuje Zarząd, co cztery lata. 

2. Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczy zwołuje Zarząd nie rzadziej raz na dwa lata. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd obowiązany 

jest zawiadomić pisemnie wszystkich członków Związku, Komisję Rewizyjną oraz 

organ rejestrujący i nadzorujący Związek, co najmniej na dwa tygodnie przed Walnym 

Zjazdem Delegatów. 

4. Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale, co najmniej 50% ogółu 

delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych 

członków. 

 

 

 

 

§ 29. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/2 ogólnej liczby 

członków Związku. 

2. W przypadku rezygnacji połowy lub więcej członków ze swych funkcji w Zarządzie 

lub Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. 

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd w terminie 

dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub powstanie przyczyny obligującej do 

jego zwołania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 
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§ 30. 

 

1. Zarząd składa się z 7 – 11 członków: Prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza 

generalnego oraz członków. 

2. Prezes i członkowie Zarządu wybierani są drodze oddzielnego i tajnego głosowania 

bezwzględną większością głosów. 

3. Zarząd konstytuuje na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierając z Członków 

Zarządu Sekretarza Generalnego. 

 

§ 31. 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów. 

3. Występowanie do organów państwowych o środki na realizację zadań zleconych. 

4. Zarządzanie i majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 

5. Uchwalanie programów działania i planów finansowych Związku. 

6. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.  

7. Kierowanie bieżącą pracą Związku. 

8. Zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów. 

9. Ocena działalności swoich członków. 

10. Reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach sportowych, 

Europejskiej Unii Ju –Jitsu (JJEU) i Międzynarodowej Federacji Ju – Jitsu (JJIF) oraz 

w innych organizacjach o podobnym profilu działania.. 

11. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających na 

podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd. 

12. Ustalenie zasad i trybu zmiany przynależności do klubów sportowych zawodników. 

13. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego. 

14. Ustalanie regulaminów sportowych. 

15. Ustalenie zasad i trybu wydawania licencji zawodnikom, sędziom, trenerom i klubom 

sportowym oraz wydawanie tych licencji. 

16.  Ustalanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędzią sportowym dla 

wypełniania ich funkcji. 

17. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania lub wykluczania 

członków. 

18. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności 

gospodarczej dla realizacji celów statutowych. 

19. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu 

Delegatów i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 32. 

 

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 

raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy członków, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Związku. 

 

§ 33. 

 

Przy Zarządzie działają jako organy opiniodawczo – doradcze: 

Rada Trenerów i Główna Komisja Sędziowska oraz inne powołane komisje stałe lub doraźne. 
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§ 34. 

 

Prezydium zarządu. 

 

1. Prezydium Zarządu wybierane jest przez zarząd. 

2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Zarządu, wiceprezesi i sekretarz generalny. 

3. Do kompetencji Prezydium należy kierowanie bieżącą pracą Związku pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu, jego decyzje są następnie zatwierdzane przez Zarząd. 

 

                                                                       § 35. 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego. 

2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku między 

Walnymi Zjazdami Delegatów 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz 

posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi 

absolutorium 

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekłada Zarządowi 

5. Przewodniczący komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym 

 

Rozdział V 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 36. 

 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Ju-Jitsu zawodników, 

trenerów instruktorów, sędziów, działaczy, innych osób fizycznych i prawnych oraz 

pracowników etatowych. 

§ 37. 

 

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych osobom 

wymienionym w § 36.  

 

Rozdział VI. 

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów 

 

§ 38. 

 

Związek jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków, 

zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy.  

 

§39. 

Wszelkie naruszenia przepisów w czasie zawodów podlegają ocenie zgodnie z przepisami 

oraz regulaminem walki PZJJ. 

 

§ 40. 

 

 

Wszelkie naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają ocenie zgodnie z 

właściwym Regulaminem Sportowym.  
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§ 41. 

 

1. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna. 

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków , w tym przewodniczącego, 

powołanych przez Zarząd na okres kadencji władz. 

3. Na przewodniczącego powoływany jest członek Zarządu. 

 

§ 42. 

 

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy: 

1. rozpoznawanie spraw członków władz, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy 

obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nie przestrzeganie statutu, przepisów i 

uchwał władz Związku w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z naruszeniem 

przepisów (regulaminów) sportowych; 

2. rozpoznawanie odwołań od decyzji oceniających naruszenie zasad współzawodnictwa 

sportowego zgodnie z Regulaminem Sportowym. 

 

§ 43. 

Komisja Dyscyplinarna może: 

1. orzekać kary 

 upomnienia, 

 nagany, 

 kary pieniężnej (tylko wobec zawodników profesjonalnych i członków zwyczajnych 

Związku), 

 pozbawienia licencji, 

 zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu, 

 weryfikacji wyniku zawodów,  

 pozbawienia tytułu mistrza Polski,  

 dyskwalifikacji na czas określony lub dożywotnio, 

 wykluczenia z kadry narodowej, 

 wykluczenia z władz,  

 zakazu pełnienia funkcji, 

 podania orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa); 

2. wnioskować do określonych statutem władz Związku o: 

 wykluczenie ze Związku, 

 pozbawienie członkostwa honorowego, 

 pozbawienie Odznaki Honorowej PZJJ. 

 

§ 44. 

 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Organy 

odwoławcze określają właściwe przepisy statutu dotyczące kompetencji władz. 

2. Kończące w postępowaniu dyscyplinarnym Związku orzeczenia kar: 

 wykluczenia ze Związku,  

 dyskwalifikacji czasowej, 

 dyskwalifikacji dożywotniej, 

 pozbawienia tytułu mistrza Polski, 

 wykluczenia z kadry narodowej 

        mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim 

Komitecie Olimpijskim.  

§ 45. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin 

dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.  
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§ 46. 

 

1. Zarząd Związku może powołać w trybie uchwały Sąd Polubowny w celu 

rozpoznawania spraw związanych ze sporami majątkowymi powstałymi w związku z 

uprawianiem Ju-Jitsu w Polsce. 

2. Sąd Polubowny działa na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

3. Szczegółowy tryb funkcjonowania stałego Sądu Polubownego określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 

 

Rozdział VII. 

Ordynacja wyborcza 

 

§ 47. 

1. Każdy członek zwyczajny otrzymuje jeden mandat podstawowy. 

2. Każdy mandat może być wyłącznie reprezentowany przez jednego delegata. 

 

Rozdział VIII 

 

Majątek i fundusze Związku 

 

§ 48. 

 

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej, dotacji państwowych i innych 

wpływów przeznaczonych na działalność Związku. 

2. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd. 

3. Do reprezentowania Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony 

jest Prezes lub Sekretarz Generalny i członek Zarządu działający łącznie. 

 

§ 49. 

 

Związek może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w 

celu uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej. 

 

Rozdział IX 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku. 

 

§ 50. 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny 

Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby 

delegatów na danym Zjeździe. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki 

przeznaczony zostanie majątek Związku. 

 

Statut uchwalono na Walnym Zjeździe Delegatów PZJJ w Katowicach, dn.22 czerwca 2007r. 

 

 

 


