
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 polskim

związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
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 posiada osobowość prawną. Jest  dobrowolną,  samorządną i  trwałą

organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
2. Związek  samodzielnie  określa  swoje  cele,  programy  działania  i  struktury

organizacyjne  Związku  oraz  uchwala  akty  wewnętrzne  określającą  jego
działalność.

3. Związek jest jedynym reprezentantem Ju-Jitsu w kraju i zagranicą.
4. Związek zostaje powołany na czas nieograniczony.
5.  Ilekroć w statucie jest mowa o Ju-Jitsu dotyczy to działalności w zakresie: Ju-

Jitsu Fighting System, Ju-Jitsu Ne Waza System, Ju-Jitsu Duo System, Ju-Jitsu
Brazylijskie,  Ju-Jitsu  Tradycyjne,    Modern  Ju-Jitsu,  Ju-Jitsu  Full  Contact
(mieszane sztuki walki) oraz innych nazw systemów bez względu na nazwę i
pisownię, wymowę i transkrypcje słowa Ju-Jitsu, np.: Ju-Jutsu, Dżu Dżitsu, Jiu-
Jitsu, itp.

§ 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.
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
1. Związek używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami.
2. Związek posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo).
3. Barwami Związku są kolory: biały i czerwony. 
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4. Zarząd  PZJJ  w  formie  odrębnej  uchwały  określa  treść  i  kształt  odznaki
organizacyjnej, emblematu (logo).

§ 8
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy - do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele, sposób realizacji i zadania Związku.

§ 9
Celem Związku jest:

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój Ju-Jitsu
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. Regulowanie  i  kontrolowanie  Ju-Jitsu  na  terytorium  Polski,  z

uwzględnieniem  zasad  fair  play  oraz  jej  wartości  integracyjnych,
edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą
programów rozwojowych oraz  programów opracowywanych  dla  młodych
zawodników

5. Opracowywanie reguł i przepisów dotyczących Ju-Jitsu oraz zabezpieczenie
ich przestrzegania;

6. Ochrona interesów członków związku;
7. Zarządzanie  międzynarodowymi  relacjami  sportowymi,  związanymi  z  Ju-

Jitsu, we wszystkich jej postaciach;
8. Pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz

na różnych poziomach krajowych.
9. Patronat nad rozwojem Ju-Jitsu.

§ 10
1. Związek realizuje swoje cele przez:

1) Opracowywanie kierunków i programów rozwoju Ju-Jitsu w kraju.
2) Prowadzenie szkoleń w zakresie Ju-Jitsu.
3) Organizowanie  i  prowadzenie  kursów  instruktorskich  i  trenerskich.

Prowadzenie  szkoleń  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  Ju-Jitsu,  w  tym
organizowanie  i  prowadzenie  ogólnokrajowego  systemu  rozgrywek
mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

8) Opracowywanie  i  wydawanie  przepisów,  regulaminów  i  zasad
przeprowadzania  zawodów  mistrzowskich,  pucharowych  i  innych
organizowanych przez Związek.

9) Reprezentowanie  sportu  polskiego  w  międzynarodowych  organizacjach
sportowych oraz  przygotowywanie  i  zgłaszanie  reprezentacji  narodowej  i
innych  zespołów  reprezentacyjnych  do  udziału  w  eliminacjach  i  finałach
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Mistrzostw Świata, Europy, Igrzysk Olimpijskich oraz w innych rozgrywkach
międzynarodowych.

10) Realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem licencji dla:
a) Zawodników,
b) Trenerów i instruktorów,
c) Sędziów sportowych,
d) Klubów sportowych.

11) Określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników.
12) Określanie  niezbędnych  warunków,  jakie  należy  zapewnić  sędziom

sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego
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) Prowadzenie  działalności  w  zakresie  niepublicznych  szkół  sportowych  i
szkół mistrzostwa sportowego

16) Wspomaganie  działalności  uczniowskich  klubów  sportowych  oraz
programów „Sport Wszystkich Dzieci”.

17) Nadawanie  uprawnień  instruktorskich  i  trenerskich,  uprawnień  i  stopni
sędziowskich oraz stopni szkoleniowych (kyu) i mistrzowskich (Dan)

2. 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. 

3. Związek  może  zlecać  realizację  zadań,  o  których  mowa  w  ust.  1  swoim
członkom  oraz  osobom  trzecim  na  podstawie  uchwał  Zarządu  i  odrębnie
zawartych umów.

§ 11
1. Do zadań Związku należy:

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 czuwanie nad ich przestrzeganiem 

5) Rozstrzyganie  sporów  między  zrzeszonymi  członkami  w  zakresie  swej
statutowej działalności

6) Nadawanie stopni instruktorskich, trenerskich, sędziowskich, szkoleniowych
i mistrzowskich

7) Przestrzeganie etyki Ju-Jitsu.
8) Wyznaczanie  reprezentantów  kraju  na  zawody  międzynarodowe,

wspomaganie swoich członków w kontaktach międzynarodowych
9) Prowadzenie statystyki Ju-Jitsu w Polsce
10) Podejmowanie  innych  czynności  zgodnych  z  przepisami  prawa  i

zmierzających do realizacji celów statutowych.
11) Sprawowanie nadzoru nad szkoleniami sportowymi, kursami instruktorów i

trenerów Ju-Jitsu.
2. Związek  jest  wyłącznym  właścicielem  wszelkich  praw  majątkowych  i

niemajątkowych  do  wszelkich  zawodów  międzypaństwowych  i
międzynarodowych reprezentacji Polski we wszystkich kategoriach wiekowych
i  spotkaniach  w  ramach  zawodów  Mistrzostw  Polski  i Pucharu Polski
organizowanych  przez  Związek,  a  w  szczególności  praw  telewizyjnych,
reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie powyższych spotkań i
rozgrywek  za  pośrednictwem  dostępnych  środków  audiowizualnych,
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radiowych,  dźwiękowych,  Internetu  i  wszelkich  innych  istniejących  obecnie
oraz w przyszłości środków technicznych. 

3. Związek  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  zgodnie  z  Prawem  o
stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Związek może tworzyć fundacje

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 12
1. Członkowie Związku dzielą się na:

1) Zwyczajnych 
2) Honorowych 
3) Wspierających

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna

osoba  prawna,  której  statut,  umowa  albo  akt  założycielski  przewiduje
prowadzenie działalności w zakresie Ju-Jitsu.

2. Członkami  wspierającymi  Związku mogą być osoby prawne zainteresowane
realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub
sponsorujące jego działalność,  których statut,  umowa albo akt założycielski
przewiduje prowadzenie działalności związanej ze sportem Ju-Jitsu. 

3. Godność członka honorowego oraz Prezesa Honorowego osobom fizycznym,
szczególnie  zasłużonym  dla  rozwoju  Ju-Jitsu,  nadaje  i  cofa  Walny  Zjazd
Delegaów na  wniosek  Zarządu  lub  delegatów.  Godności  honorowe  nie
stanowią członkostwa w Związku w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 Ustawy
o sporcie. 

§ 14
1. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  Zarząd  na  podstawie

pisemnego  zgłoszenia,  wypełnionej  deklaracji  członkowskiej,  do  której
dołączono: wyciąg z krajowego rejestru sądowego albo z ewidencji instytucji
właściwych  dla  formy  organizacyjnej  danego  podmiotu,  jego  statutu  lub
umowy oraz potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej i licencyjnej. 

2. Uchwała w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków
Związku podejmowana jest w terminie 30 dni od dnia przedłożenia zgłoszenia
wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1.

3. Od  uchwały  Zarządu  w przedmiocie  odmowy  przyjęcia  w  poczet  członków
kandydatowi  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zjazdu  Delegatów  PZJJ  w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 15
Władza  Związku  obejmuje  zrzeszone  kluby,  sekcje  i  wszystkich  członków
działających
w Ju-Jitsu.

§ 16
1. Członkowie  Związku  mogą  utrzymywać  kontakty  (wymiana  ekip)  z

organizacjami zagranicznymi zrzeszonymi w strukturach Ju-Jitsu.
2. O kontaktach zagranicznych kluby informują Zarząd Związku.

§ 17
Uchylony
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§ 18
1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1) Rozwiązania, likwidacji lub upadłości z datą prawomocnego orzeczenia
w przedmiocie rozwiązania, likwidacji lub upadłości,

2) Pisemnej rezygnacji złożonej do Związku.
3) Wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym

Statutem,  przepisami  związku  oraz  uchwałami  zarządu  z  datą
uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.

4) Skreślenia  Członka  w  związku  z  zaleganiem  z  zapłatą  składek
członkowskich przez okres jednego roku po pisemnym, wcześniejszym
upomnieniu.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa na podstawie ust. 1
pkt 2-4 powyżej przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów PZJJ, na
co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu. Decyzja zjazdu jest ostateczna.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania działalność członka ulega zawieszeniu. 
4. Członkostwa  honorowego  pozbawia  Walny  Zjazd  Delegatów  na  wniosek

Zarządu PZJJ

§ 18a
1. Walny  Zjazd  Delegatów  jest  kompetentny  do  zawieszenia  w  prawach

członkowskich  każdego  członka  Związku,  którego  przedstawiciel  nie
uczestniczył  w  obradach  minimum  trzech  kolejno  następujących  po  sobie
Walnych  Zjazdów  Delegatów  poprzedzających  Walny  Zjazd  Delegatów,  na
którym podjęta ma być uchwała o zawieszeniu. 

2. Zawieszenie  członkostwa  pociąga  za  sobą  automatyczną  utratę  wszystkich
praw członkowskich ze skutkiem natychmiastowym.

3. Cofnięcie  zawieszenia  następuje  uchwałą  Zarządu  na  wniosek
zainteresowanego,  o  ile  nie  istnieją  żadne  niewypełnione  zobowiązania
zawieszonego członka Związku i jego członków.

§ 19
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są:

1) Swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku.
2) Dbać o dobre imię Związku oraz przestrzegać etyki Ju-Jitsu.
3) Popierać i czynnie realizować cele związku.
4) Przestrzegać statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
5) Regularnie opłacać składki.

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

1) Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
2) Może  korzystać  z  wszelkich  uprawnień  i  pomocy  związanej  z

przynależnością do Związku,
3) Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i  zadań

Związku oraz jego funkcjonowaniem,
4) Bierze udział w zawodach organizowanych przez Związek.

3. Swoje prawa i  obowiązki  członek zwyczajny Związku realizuje bezpośrednio
lub przez swoich przedstawicieli (Członków)

§ 20
1. Członkowie  wspierający  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych  władz  Związku,  poza  tym  posiadają  takie  same  prawa  jak
członkowie zwyczajni. 

2. Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Związku. 

5



§ 21
1. Członkowie  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych  władz  Związku,  poza  tym  posiadają  takie  same  prawa  jak
członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz
uchwał władz Związku oraz dbania o dobre imię Związku. 

3. (uchylony)

Rozdział IV
Władze Polskiego Związku Ju-Jitsu.

§ 22
Władzami PZJJ są:

1. Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

§ 23
1. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa

się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności,

co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania,  jeżeli  dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 24
1. W razie  wygaśnięcia  mandatu  członka  Zarządu  w  czasie  trwania  kadencji,

Zarząd  ma  prawo  uzupełnić  swój  skład  w  miejsce  osób,  których  mandat
wygasł,  nie  więcej  jednak  niż  1/3  ogólnej  liczby  członków  Zarządu
pochodzących z wyboru.

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia składu członków Zarządu,
w sposób określony w ust. 1, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajny Walny
Zjazd  Delegatów,  w  celu  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających,  a  w
przypadku, gdy do końca kadencji obecnego Zarządu pozostało nie więcej niż
3  miesiące  w  celu  przeprowadzenia  wyborów  nowych  władz  Związku,  z
zastrzeżeniem ust. 4. 

3. W  przypadku  rezygnacji  lub  niemożności  pełnienia  funkcji  przez  Prezesa
Zarządu  w  okresie  kadencji  Zarządu,  Zarząd  w  terminie  30  dni  od  dnia
zwolnienia  stanowiska  podejmuje  uchwałę  o  zwołaniu  Nadzwyczajnego
Walnego  Zjazdu  Delegatów  w  celu  wyboru  nowego  Prezesa  Zarządu,  z
zastrzeżeniem  ust.  4.  Do  czasu  wyboru  nowego  Prezesa  Zarządu  funkcję
Prezesa Zarządu pełni wybrany przez Zarząd Wiceprezes. 

4. Zarząd  i  Komisja  Rewizyjna  mogą  odstąpić  od  zwołania  Nadzwyczajnego
Walnego  Zjazdu  Delegatów  w  celu  przeprowadzenia  wyborów,  jeżeli  w
terminie 3 (trzech) miesięcy od zaistnienia okoliczności,  o których mowa w
ust.  2  i  3,  przewidziane  jest  przeprowadzenie  Sprawozdawczo  Wyborczego
Walnego Zjazdu Delegatów. 

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostaną wybrani nowi członkowie Zarządu, ich
kadencja trwa do najbliższego Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zjazdu
Delegatów.

§ 24a
1. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  członka  Komisji  Rewizyjnej,  Komisja

Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój  skład w miejsce tych,  których mandat
wygasł, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej
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pochodzących  z  wyboru.  Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  uzupełnienia  składu
Komisji Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd
Członków, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Zarząd  może  odstąpić  od  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zjazdu
Delegatów  w  celu  przeprowadzenia  wyborów,  jeżeli  w  terminie  3  (trzech)
miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewidziane
jest  przeprowadzenie  Sprawozdawczo  Wyborczego  Walnego  Zjazdu
Delegatów. 

Walny Zjazd Delegatów

§ 25
Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) Uchwalenie kierunków działalności Związku.
2) Uchwalanie  statutu  i  podejmowanie  uchwał  o  zmianach  w  statucie  i

rozwiązaniu się Związku
3) Rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdania z  działalności  ustępujących

władz Związku oraz ustępujących przed upływem kadencji jego członków
4) Rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za poprzedni

rok kalendarzowy.
5) Rozpatrywanie  sporządzonego przez  Zarząd i  zbadanego przez biegłego

rewidenta  sprawozdania  finansowego  Związku  za  poprzedni  rok
kalendarzowy

6) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
7) Udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Prezesowi  Zarządu  oraz

poszczególnym członkom Zarządu na wyłączny wniosek Komisji Rewizyjnej
8) Wybór Prezesa Zarządu Związku.
9) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10) Nadawanie godności członka honorowego i pozbawienie jej.
11) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12) Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.
13) Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków

Związku

§ 27
1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

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

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

2. Każdemu delegatowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 27a

1. Delegaci wybierani są na 4-letnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna
się  z  dniem   zebrania  się  Sprawozdawczo  Wyborczego  Walnego  Zjazdu
Delegatów  i  trwa  do  dnia  poprzedzającego  zebranie  się  nowego
Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów. 

2. Mandat delegata wygasa z chwilą: 
a) śmierci,
b) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,
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c) utraty  członkostwa  w  Związku  przez  członka,  którego
reprezentantem był delegat,

d) odwołania delegata z funkcji przez członka, którego reprezentantem
był delegat,

e) wyboru delegata do Zarządu. 
2. W razie wygaśnięcia obowiązującego mandatu delegata,  otrzymuje go inna

osoba wybrana przez właściwe władze członka Związku. 
3. O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien w

ciągu 14 dni od dnia zmiany delegata poinformować Zarząd Związku. 
4. Kadencja  nowego  delegata,  w  przypadku  wygaśnięcia  mandatu

dotychczasowego  delegata,  trwa do dnia  zwołania nowego Sprawozdawczo
Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów. 

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

§ 28
1. Sprawozdawczo – Wyborczy Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd, co cztery

lata.
2. Sprawozdawczy  Walny  Zjazd  Delegatów  zwołuje  Zarząd  corocznie,  celem

rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Związku za poprzedni rok
kalendarzowy  oraz  sprawozdania  finansowego  Związku  za  poprzedni  rok
kalendarzowy,  sporządzonego  przez  Zarząd  i  zbadanego  przez   biegłego
rewidenta.

3. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zjazdu  Delegatów  Zarząd
obowiązany jest zawiadomić wszystkich członków Związku, Komisję Rewizyjną,
co najmniej na dwa tygodnie przed Walnym Zjazdem Delegatów.

4. Zawiadomienia, o który mowa w ust. 3 dokonuje się listownie lub środkami
komunikacji  elektronicznej  lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej Związku.  Termin zawiadomienia uważa się za zachowany, jeżeli
komunikat  na  stronie  internetowej  Związku  został  zamieszczony,  na  co
najmniej 2 tygodnie przed terminem zgłoszenia. 

5. Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale, co najmniej 50% ogółu
Delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych
członków.

6. Walny Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd. 

§ 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. 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.

3. Jeżeli  Zarząd  nie  realizuje  postanowień  zawartych  w  ust.  1  i  2
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna. 

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów i wybory nowych władz Związku w
czasie trwania kadencji, nie przerywają biegu kadencji już rozpoczętej. 

5. W  Nadzwyczajnym  Walnym  Zjeździe  Delegatów  biorą  udział  delegaci
wybrani na  ostatni  Sprawozdawczy lub Sprawozdawczo Wyborczy Walny
Zjazd Delegatów oraz osoby, o których mowa w §27 ust. 1 pkt 2 Statutu. 
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Zarząd 

§ 30
1. Zarząd składa się z 5–11 członków: Prezesa, 2-3 Wiceprezesów, Sekretarza

Generalnego oraz Członków Zarządu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierając

z Członków Zarządu Sekretarza Generalnego.

§ 30a

1. Zarząd wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu

przysługuje delegatom lub osobom, które nie mają statusu delegata na Walny
Zjazd Delegatów,  a które  posiadają odpowiednią wiedzę i  doświadczenie w
zarządzaniu organizacją sportową. 

3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności
spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. 

4. Kandydata  na  Prezesa  Zarządu  oraz  pozostałych  członków Zarządu  można
zgłosić wcześniej przez członka zwyczajnego związku co najmniej 14 dni przed
terminem  Walnego  Zjazdu  Delegatów.  Zgłoszenia  dokonuje  się  w  formie
pisemnej  i  składa  do  Zarządu.  Zgłoszenie  obowiązkowo  musi  zawierać
pisemną rekomendację członka Związku oraz zgodę kandydata.

5. Prezesem Zarządu  zostaje  wybrany  kandydat,  który  otrzymał  bezwzględną
ilość  głosów.  W  sytuacji,  gdy  żaden  z  kandydatów  na  Prezesa  Zarządu  w
pierwszym głosowaniu nie otrzymał wymaganej  ilości  głosów przeprowadza
się  drugie  głosowanie  pomiędzy  dwoma  kandydatami,  którzy  otrzymali
najwięcej  głosów  w  pierwszym  głosowaniu.  W  takim  przypadku  Prezesem
Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.

6. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 4 nie zostanie zgłoszona odpowiednia
ilość kandydatów na członków Zarządu prawo zgłaszania kandydatów na pozo-
stałych członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi Zarządu, który
powinien przedstawić swoje kandydatury Walnemu Zjazdowi Delegatów, w ter-
minie godziny od chwili wyboru. Walny Zjazd Delegatów spośród kandydatów
zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 oraz wskazanych przez Prezesa Za-
rządu wybiera na członków Zarządu osoby zwykłą większością głosów. 

7. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 6 nie zostanie wybrany Zarząd wówczas
kandydatów na pozostałych członków Zarządu może zgłosić każdy delegat na
Walnym  Zjeździe  Delegatów,  który  następnie  spośród  zaproponowanych
kandydatów wybiera na członków Zarządu osoby, które uzyskały największą
ilość głosów. 

8. Zarząd  konstytuuje  się  na pierwszym posiedzeniu  w ciągu  14 dni  od  dnia
wyboru i dokonuje z pośród swojego grona wyboru Wiceprezesów. 

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną
przez siebie funkcją.

§ 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. Uchwalanie wysokości  składki  członkowskiej  i  innych opłat  na rzecz PZJJ

wiążących się z uczestniczeniem w działalności statutowej Związku.
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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  zawodników  do  klubów
sportowych.

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  sędziom

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.Zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu Związku.
20.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.

3. Dopuszcza się  możliwość  uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu
oraz  głosowania  nad  podejmowanymi  uchwałami  w  ramach  tego
posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki Zarząd  może podejmować uchwały
przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  z  dopełnieniem
staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

5. Szczegółowe  zasady  funkcjonowania  Zarządu,  korzystania  ze  środków
komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywania środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość określa Regulamin Zarządu.

§ 32a

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 
a) śmierci członka,
b) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie;
c) odwołania,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
2. Odwołania  członka  Zarządu  dokonuje  Walny  Zjazd  Delegatów  bezwzględną

większością głosów  w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 
3. W  razie  rażącego  naruszenia  przez  członka  Zarządu  Statutu  lub  innych

przepisów  wewnątrz  związkowych,  bądź   zaniechania   lub   nienależytego
wypełniania  swoich  obowiązków,  Zarząd  większością   ważnie  oddanych
głosów, może z wyłączeniem Prezesa Zarządu czasowo odwołać lub zawiesić
członka Zarządu w pełnieniu swojej funkcji.
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§ 32b
1. Prezes Zarządu: 

a) reprezentuje Związek na zewnątrz, 
b) przewodniczy i kieruje pracami Zarządu i jego Prezydium, 
c) nadzoruje pracę Biura Związku oraz podległych komisji. 

2. Funkcje Prezesa Zarządu może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez 2
(dwie) następujące po sobie kadencje.

§ 33
Przy  Zarządzie  działają  organy  opiniodawczo  -  doradcze  oraz  inne  powołane
komisje stałe lub doraźne powoływane i rozwiązywane przez Zarząd.

§ 34
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.

Komisja Rewizyjna

§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego.
2. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, jak 

również osobom, które nie mają statusu delegata, posiadających 
doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach 
społecznych. 

3. Komisja  Rewizyjna  działa  na  podstawie  uchwalonego  przez  siebie
regulaminu pracy. 

4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy
obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego. 

5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie  co  najmniej  raz  w  roku  całokształtu  działalności

Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności
działań,

2) badanie okresowych sprawozdań i bilansów, 
3) żądanie  wyjaśnień  i  występowanie  z  ocenami,  wnioskami  i

zaleceniami wynikającymi z kontroli do Zarządu Związku, 
4) przedkładanie  sprawozdania  z  działalności  Walnemu  Zjazdowi

Delegatów  oraz  wyłączność  w  stawianiu  wniosku  o  udzielenie
absolutorium dla Zarządu Związku, 

5) Powoływanie biegłego rewidenta dla oceny okresowych sprawozdań
finansowych Związku

6) Zwołania  Nadzwyczajnych  Walnych  Zjazdów  Delegatów  w
przypadkach określonych w Statucie.

6. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 
7. Protokoły  z  przeprowadzonych  kontroli  Komisja  Rewizyjna  przedkłada

Zarządowi.
8. Przewodniczący komisji  Rewizyjnej  lub upoważniony przez niego członek

ma  prawo  uczestniczyć  w  posiedzeniach  Zarządu  i  innych  organów
Związku z głosem doradczym.

§ 35a
1. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może każdy członek Związku w

terminie  co  najmniej  14  dni  przed  terminem  Walnego  Zjazdu  Delegatów.
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Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu. Zgłoszenie
obowiązkowo  musi  zawierać  pisemną  rekomendację  członka  Związku  oraz
zgodę kandydata.

2. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 1 nie zostanie zgłoszona odpowiednia
ilość kandydatów na członków Komisji  Rewizyjnej,  wówczas kandydatów na
pozostałych  członków  Komisji  Rewizyjnej  może  zgłosić  każdy  delegat  na
Walnym Zjeździe Delegatów.

3.  Na członków Komisji  Rewizyjnej  zostają wybrani kandydaci,  którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby
głosów pomiędzy kandydatami,  w sytuacji,  gdy ich równoczesny wybór nie
jest  możliwy  z  uwagi  na  ustaloną  liczbę  członków  Komisji  Rewizyjnej,
przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie.

§ 35b

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek: 
a) śmierci członka,
b) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie;
c) odwołania,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
2. Odwołania  członka  Komisji  Rewizyjnej  dokonuje  Walny  Zjazd  Delegatów

bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby
delegatów. 

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
1. Zarząd może występować o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników,

trenerów, sędziów i działaczy oraz swoich członków za twórczy wkład w rozwój
sportu Ju-Jitsu. 

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy państwowe i regulaminy Związku. 

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów

§ 38
Członkowie Związku, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące funkcje
w statutowych władzach Związku i  komisjach specjalistycznych,  inni  działacze,
organizatorzy  imprez  oraz  inne  osoby  biorące  udział  we  współzawodnictwie
sportowym  organizowanym  przez  Związek  podlegają  odpowiedzialności
dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i innych
wewnętrznych przepisów obowiązujących w sporcie Ju-Jitsu.

§ 39
Uchylony
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§ 40
Uchylony

§ 41
1. Organem dyscyplinarnym I instancji Związku jest Komisja Dyscyplinarna. 
2. Komisja  Dyscyplinarna  składa  się  z  3  członków,  w  tym przewodniczącego,

powołanych przez Zarząd na okres kadencji władz.
3.  Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd. 

§ 42
Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

1) Rozpoznawanie spraw podmiotów, o których mowa w § 38 o naruszenie
norm etycznych lub nieprzestrzeganie statutu, przepisów i uchwał władz
Związku  w  sprawach  niewiążących  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 pieniężne,
- 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,
- Zakazu pełnienia funkcji,
- Podania orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa);

2. Wnioskować do określonych statutem władz Związku o:
- Wykluczenie ze Związku,
- Wykluczenia z władz, 
- Pozbawienie członkostwa honorowego,
- Pozbawienie Odznaki Honorowej PZJJ.

§ 44
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Od  ostatecznych  orzeczeń  organów  dyscyplinarnych  Związku  stronie

przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego
przy  Polskim Komitecie  Olimpijskim,  na  warunkach  określonych  w  Statucie
oraz Regulaminie Trybunału.  

§ 45
Szczegółowe  zasady  podlegania  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  określa
regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

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

3. Szczegółowy  tryb  funkcjonowania  stałego  Sądu  Polubownego  określa
regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku

§ 47
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe,

środki  pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Związku i  fundusze,
które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.  

2. Na fundusze Związku składają się: 
a) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek, 
b) dotacja na zadania zlecone pochodzące od organów państwowych, 
c) wpisowe, składki roczne i opłaty licencyjne członków Związku, i inne

opłaty związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Związek,

d) darowizny, 
e) zapisy i spadki,
f) dochody z majątku,
g) środki otrzymane od sponsorów,
h) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej,

2. Dochody Związku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd. 

§ 48
Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w
tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są Prezes
lub łącznie dwóch członków Zarządu. 

§ 49
1. Zakres  i  zasady  działalności  finansowej  Związku  określają  przepisy

państwowe. 
2. Związek  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  oraz  przystępować  do

spółek  i  fundacji  z  innymi  podmiotami  gospodarczymi  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.  Dochód  z  działalności
gospodarczej  Związku  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie  może  być
przeznaczony  do  podziału  między  jego  członków.  Szczegółowe  określenie
rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej należy
do Zarządu. 

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§ 50
1. Uchwałę  w  sprawie  zmian  statutu  podejmuje  Walny  Zjazd  Delegatów

większością  2/3  głosów,  w obecności  co  najmniej  połowy  liczby  delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe Delegatów. 

2. Uchwałę  w  sprawie  rozwiązania  się  Związku  podejmuje  Walny  Zjazd
Delegatów większością  2/3 głosów,  w obecności  co  najmniej  połowy liczby
delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe Delegatów. 

§ 51
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi likwidatorów, sposób likwidacji i cel, na
jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. 
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§ 52
Prawo interpretacji  niniejszego statutu pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów
przysługuje  Zarządowi  Związku.  Ostateczna  interpretacja  postanowień  Statutu
należy do Walnego Zjazdu Delegatów, na podstawie uprzednio złożonego wniosku
o interpretację. 
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