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Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo” (w skrócie PSTJudo) zwane 

dalej Stowarzyszeniem. 

§ 2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3  

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 4  

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5 

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Polskim Związkiem Judo. 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 7 

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 8 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania. 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja środowiska trenerskiego judo poprzez  

upowszechnianie wśród trenerów judo wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu,  działanie na 

rzecz rozwoju judo, dbania o podnoszenie prestiżu, poziomu etycznego i pedagogicznego 

trenerów i instruktorów jak również podejmowanie starań o poprawę ich warunków pracy. 

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wnioskowanie i współudział w programowaniu : 

a. długofalowych rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych w judo; 

b. szkolenia i doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich; 

c. wdrażania nowoczesnych metod treningowych; 

d. ustalania kryteriów oceny wyników sportowych; 

e. ustalania kryteriów oceny pracy szkoleniowej; 

f. współpracę z PZJudo w zakresie licencjonowania trenerów i instruktorów judo.  

2. Wnioskowanie i współudział w programowaniu działań dotyczących statusu trenera i 

instruktora w sferze prawnej, bytowo-socjalnej i bezpieczeństwa pracy. 
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3. Programowanie kontaktów zagranicznych trenerów i instruktorów mających na celu wymianę 

doświadczeń, doszkalanie oraz pozyskiwanie środków. 

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej, koordynowanej przez wyodrębnioną Komisję Szkolenia 

oraz działalności wydawniczej- dla członków własnej organizacji tj. w systemie wewnętrznym jak 

również zewnętrznym tj. na zlecenie. 

5. Udzielanie pomocy i wspieranie członków Stowarzyszenia. 

6. Współdziałanie z środkami masowej komunikacji w celu propagowania rozwoju judo w Polsce. 

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Zwyczajnych 

b) Wspierających 

c) Honorowych 

Ad. a) Członkiem zwyczajnym może zostać trener judo, który złoży deklarację członkowską, opłaci 

składki  i zostanie przyjęty w poczet członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia. 

Ad. b) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele 

Stowarzyszenia i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jego działalność. Członków 

wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Stowarzyszenia. 

Ad. c) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju judo 

i działalności Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia, 

c) korzystanie z pomocy Stowarzyszenia, 

d) uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 

a) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym bez czynnego prawa wyborczego,  

b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia, 

c) udziału w pracach Stowarzyszenia i korzystaniu z jego pomocy. 

3. Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na walnym zgromadzeniu członków. 

Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Terminowego opłacania składek członkowskich zgodnie z decyzją władz Stowarzyszenia. 
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4. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia. 

5. Dbania o wysoki poziom etyczny i moralno-zawodowy zarówno własny jak  

i podopiecznych zawodników. 

§ 14 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie 

2. Skreślenie z listy na skutek ponad rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich. 

3.  Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu w przypadku nieprzestrzegania 

Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, lub poważnego naruszenie zasad współżycia społecznego 

4.  Śmierci członka 

§ 15 

Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie 

prawomocnej uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów. 

§ 16 

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia odwołania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w wyniku 

rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Zarząd  

3. Komisja Rewizyjna 

4 Sąd Koleżeński 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

§ 18 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków odbywające się raz na 

cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i raz na rok jako sprawozdawcze. 

§ 19 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1.  Uchwalenie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia 

2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności  władz Stowarzyszenia 

3.  Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

4.  Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 

5.  Wybór Prezesa, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej  

6.  Uchwalanie zmian w statucie 
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7.  Nadawanie godności Członka Honorowego 

8.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

9.  Uchwalanie wysokości składki członkowskiej 

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności nie zastrzeżonych 

do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§ 21 

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział: 

1. Z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia  

2. Z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający i  zaproszeni goście. 

§ 22 

1. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia zainteresowanych o czasie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia Członków, co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek przekaże do wiadomości Zarządu swój adres 

e-mail, oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

2. Wszystkie szczegółowe dokumenty Zarząd Stowarzyszenia powinien przesłać członkom 

Stowarzyszenia pocztą elektroniczną do 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 23 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. W sytuacji braku quorum, lub niemożliwości zwołania 
Walnego Zgromadzenia, dopuszczalne jest podjęcie uchwały po przeprowadzeniu wśród 
Członków głosowania dodatkowego, w formie głosowania osobistego, listownego, lub 
elektronicznego (e-voting). 
§ 24 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy 

Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50% członków 

Stowarzyszenia, w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, 

dla których zostało zwołane. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 25 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9, członków, w tym prezesa, 1 do 2 v-ce prezesów, 
sekretarza i skarbnika. 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, w trakcie kadencji na mocy uchwały może 
nastąpić ponowne ukonstytuowanie sią Zarządu. 
3. Na mocy uchwały Zarząd może odwołać członka Zarządu, który nie przejawia aktywności w 
bieżącej działalności. Odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji 
Rewizyjnej. 
§ 26 

Zarząd  kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w tym: 

1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz działa w jego imieniu. 

2. Współdziała w realizacji polityki sportu polskiego w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu 

judo 

3. Występuje do kierownictwa sportu polskiego i PZJudo w sprawach : 

a) form szkolenia i dokształcania kadr trenersko- instruktorskich, 

b) dotacji dla Stowarzyszenia. 
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4. Rozporządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.  

5. Uchwala plany działania i budżety roczne Stowarzyszenia. 

6. Powołuje komisje problemowe do rozwiązania konkretnych spraw.  

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy członków. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 28 

1, Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja ze swego grona. 

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków tego organu. 

3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli 

całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo- 

gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień. 

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie o absolutorium. 

6. Upoważniony członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z 

głosem doradczym. 

§ 29 

W  przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub  Komisji Rewizyjnej  organowi, w którego 
składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków danego organu 
pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków tego organu pochodzących z 
wyboru.  W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia Zarząd powierza jego obowiązki, do 
końca kadencji, Prezesowi wybranemu w trybie ponownego ukonstytuowania się Zarządu 
Stowarzyszenia. 
 

Sąd Koleżeński 

§ 30 

1. Sąd koleżeński składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Sąd ze swego grona. 

2. Sąd Koleżeński posiada prawo nakładania na członków Stowarzyszenia kar za przekroczenia 

statutowe. 

3. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim i rodzaje kar określają Regulamin Postępowania 

Dyscyplinarnego Stowarzyszenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej 

kolejności do Zarządu, następnie do Walnego Zgromadzenia Członków. 

5. Sąd Koleżeński może, niezależnie od orzeczenia kary, występować w przypadkach popełnienia 

czynów nieetycznych lub  błędów w sztuce zawodowej z odpowiednimi wnioskami do 

kompetentnych władz państwowych lub przełożonych członka. 
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6. W przypadku powstania wakatu w składzie Sądu Koleżeńskiego organowi przysługuje prawo 

kooptacji jednego z członków. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 31 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 32 

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) składki roczne członków Stowarzyszenia 

b) dotacje, ofiary i darowizny 

c) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

d) wpływy z działalności gospodarczej 

2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i skarbnika lub prezesa i v-ce prezesa lub 

upoważnionego przez Zarząd v-ce prezesa i skarbnika.                                                                             

 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§ 33 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych 

do głosowania. 

§ 34 

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Stowarzyszenia. 

 

Za zgodność: 

Prezes Zarządu      

Jacek Skubis      


