
Tekst ujednolicony uchwalonych przez  Nadzwyczajny Walny  Zjazd  
 Delegatów W-MOZZ w dn. 11.05.2014 roku. 

 
STATUT 

WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO 
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO 

 
 
 

 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

 
 
 

§ 1. 
 Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy, zwany dalej „W-MOZZ” 
jest związkiem stowarzyszeń, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności 
zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe. 
 

§ 2. 
Terenem działania W-MOZZ jest obszar województwa mazowieckiego, siedzibą 
władz jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 3. 
1) W-MOZZ jest  stowarzyszeniem zarejestrowanym  i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną. 
2) W-MOZZ działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. – Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz 
niniejszego statutu. 
 

§ 4 
W-MOZZ opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. W celu 
realizacji określonych celów statutowych W-MOZZ może zatrudniać pracowników. 
 

§ 5. 
W-MOZZ może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania, w 
szczególności członkiem Polskiego Związku Zapaśniczego. 

 
§ 6. 

W-MOZZ używa pieczęci i odznak organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
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Rozdział II 
Cele i środki działania. 

 
§ 7. 

Celem działania W-MOZZ jest: 
1) organizacja, popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego w Polsce, w tym: stylu 

klasycznego, stylu wolnego, zapasów kobiet, zapasów plażowych, ze 
szczególnym naciskiem na popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej, 

2) realizacja zadań publicznych związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury 
fizycznej i sportu, a w szczególności sportu zapaśniczego, 

3) podnoszenie poziomu sportu zapaśniczego, 
4) współdziałanie w upowszechnianiu zapasów, 
5) reprezentowanie sportu zapaśniczego w kraju i za granicą. 
 

§ 8. 
 Dla realizacji celu, określonego w § 7, W-MOZZ stosuje następujące środki 
działania: 
1) zrzesza organizacje mające na celu popularyzację, upowszechnianie                     

 i podnoszenie poziomu sportu zapaśniczego, 
2) organizuje lub powierza organizację zawodów zapaśniczych krajowych lub 

międzynarodowych, 
3) prowadzi działalność szkoleniową, a w szczególności w zakresie szkolenia 

zawodników, trenerów - instruktorów i sędziów, 
4) rozwija działalność informacyjną w dziedzinie sportu zapaśniczego zwłaszcza w 

środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności współdziałając z prasą, 
radiem, telewizją i filmem. Inicjuje, redaguje, wydaje i rozpowszechnia  
odpowiednie wydawnictwa, 

5) koordynuje działalność członków zrzeszonych w W-MOZZ w zakresie sportu 
zapaśniczego, 

6) prowadzi dokumentację w zakresie sportu zapaśniczego, 
7) uczestniczy w konferencjach i zjazdach dotyczących sportu zapaśniczego, 
8) rozstrzyga spory powstałe w  W-MOZZ. 
 

§ 9. 
 W-MOZZ  realizując zadania statutowe: 
1) współdziała z organami administracji publicznej oraz placówkami naukowymi, 
2) współpracuje z organizacjami zainteresowanymi rozwojem sportu zapaśniczego. 
 
 

 
Rozdział III 

Członkowie W-MOZZ,  ich prawa i obowiązki. 
 

§ 10. 
1. Członkowie W-MOZZ dzielę się na: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 



 3 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i inne 
organizacje sportowe prowadzące bezpośrednią działalność w zakresie sportu 
zapaśniczego i posiadające osobowość prawną, mające cele niezarobkowe, które 
złożą pisemny wniosek i dokonają opłaty wpisowego. 

3. Status członka zwyczajnego W-MOZZ nadaje w formie uchwały Zarząd                   
W-MOZZ.     

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe 
i osoby fizyczne uznające statut i deklarujące pomoc organizacyjną lub 
materialną, w tym w szczególności finansową dla W-MOZZ.  

5. Status członka wspierającego nadaje w formie uchwały Zarząd W-MOZZ, po 
uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.  

6. Członkiem honorowym W-MOZZ może zostać osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla rozwoju sportu zapaśniczego. Godność członka honorowego 
nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MOZZ. Członkostwa 
honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MOZZ. 

7. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych            
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na 
Walnym Zebraniu Delegatów. 

8. Członkowie honorowi SA obowiązani przestrzegać statutu W-MOZZ, SA jednak 
zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

9. Członkowie wspierający maja obowiązek przestrzegania statutu W-MOZZ oraz 
regularnego uiszczania zdeklarowanych na rzecz W-MOZZ w deklaracji 
członkowskiej świadczeń. 

 
 

§ 11. 
Członkowie zwyczajni W-MOZZ mają prawo do: 
1) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz W-MOZZ oraz oceny ich 

działalności, 
2) wyboru władz W-MOZZ oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 

Polskiego Związku Zapaśniczego, 
3) uczestniczenia przez swych delegatów z głosem stanowiącym w Walnym 

Zebraniu Delegatów W-MOZZ, 
4) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz 

szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd W-MOZZ, 
 

§ 12. 
Członkowie zwyczajni W-MOZZ obowiązani są do: 
1) czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku, 
2) ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał W-MOZZ 

oraz przepisów obowiązujących w sporcie, 
3) podporządkowania się uchwałom władz W-MOZZ, 
4) czuwania nad przestrzeganiem zasad fair play oraz zachowaniem należytego 

poziomu moralnego zawodników, trenerów – instruktorów, sędziów i działaczy,  
5) regularnego opłacania składek członkowskich. 
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§ 13. 
1. Członkostwo w M-MOZZ ustaje:  

1) na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa W-MOZZ, 
b) likwidacji członka W-MOZZ, 
c) rozwiązania W-MOZZ, 

2) wykreślenia z listy członków W-MOZZ, w przypadku niebrania udziału w 
realizacji zadań statutowych przez okres 1 roku lub zalegania z opłaceniem 
składek członkowskich za okres 1 roku (stosuje się odpowiednio do świadczeń 
członków wspierających), 

3) wykluczenia z listy członków W-MOZZ w przypadku rażącego naruszenia 
interesów W-MOZZ wskutek nieprzestrzegania postanowień statutu lub 
uchwał, 

2.   Wykreślenie lub wykluczenie z listy członków W-MOZZ następuje w drodze 
uchwały podjętej przez Zarząd W-MOZZ. 

 
§ 14. 

 W przypadku naruszenia przez członka W-MOZZ postanowień statutu, regulaminów 
lub uchwał władz, Zarządowi W-MOZZ przysługuje prawo do: 
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym 

terminie, 
2) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; zawieszenie 

polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w tym prawa do 
udziału w zawodach sportowych organizowanych przez W-MOZZ oraz za jego 
pośrednictwem. 

 
 

§ 15. 
Od uchwał Zarządu W-MOZZ w przedmiocie wykreślenia, wykluczenia oraz 
zawieszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów                 
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie 
wnosi się za pośrednictwem Zarządu W-MOZZ. 
 
 

Rozdział IV 
Władze W-MOZZ. 

 
§ 16. 

Władzami W-MOZZ są: 
1) Walne Zebranie Delegatów, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 17. 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zebranie Delegatów postanowi inaczej. Do 
władz W-MOZZ wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę 
głosów. 

2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają 
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania.  
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§ 18. 
Walne Zebranie Delegatów. 
1. Najwyższą władzą W-MOZZ jest Walne Zebranie Delegatów, które może być 

zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na dwa lata jako 

sprawozdawcze raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może by zwołane na skutek: 

1) uchwały Zarządu W-MOZZ podjętej większością 2/3 głosów, 
2) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3) wniosku zgłoszonego  przez co najmniej połowę ogólnej liczby członków 

zwyczajnych W-MOZZ. 
 

§ 19. 
1. Walne Zebranie Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zarząd W-MOZZ. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i 
bez względu na liczbę obecnych delegatów w drugim terminie, o ile drugi termin 
był podany w zawiadomieniu. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania 
Delegatów Zarząd powiadamia delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem 
obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powiadomienie winno być skierowane 
listownie lub droga elektroniczną na wskazany Zarządowi Związku przez członka 
Związku adres e-mail. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów zwoływane jest przez Zarząd W-MOZZ 
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje 
tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§ 20. 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych. 
2) z głosem doradczym - członkowie władz W-MOZZ, którzy nie zostali wybrani 

na delegatów, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście. 
2. Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy uchwala Zarząd  

W-MOZZ. 
3. Delegaci korzystają z mandatu przez okres kadencji, która trwa cztery lata. 

 
 
 

§ 21. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1) uchwalanie regulaminu obrad, 
2) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 
3) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu, 
4) rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdań finansowych, 
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
7) podejmowanie uchwał o liczbie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w danej 

kadencji, w ilości od 7 do 11 osób w Zarządzie i od 3 do 5 osób w Komisji 
Rewizyjnej. 
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8) wybór Prezesa, w odrębnym głosowaniu, a następnie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 

9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Zapaśniczego, 
10)  uchwalanie głównych kierunków i programów działania W-MOZZ, 
11)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego W-MOZZ, 

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia 
lub zawieszenia w prawach członka W-MOZZ, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania W-MOZZ. 
14) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 
 

 
§ 22.  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes wraz z członkami Zarządu, w ilości ustalonej 
przez Walne Zebranie Delegatów – zgodnie z § 21 pkt 7 Statutu. Spośród 
członków Zarządu wybierani są wiceprezesi Związku oraz Sekretarz Zarządu.  
Podział zadań i funkcji oraz regulamin pracy ustala Zarząd. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Zarząd może dokonywać 
zmian w tym zakresie w trakcie trwania kadencji. 

3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie,  
4. Jeżeli będzie zachodziła taka konieczność, Zarząd może powołać etatowego 

dyrektora biura i powierzyć te funkcję jednemu ze swoich członków. 
5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności o najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa.  
 

 
§ 23.  

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) reprezentowanie W-MOZZ na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) ustalanie planów działalności i budżetu W-MOZZ, 
3) kierowanie bieżącą działalnością W-MOZZ, 
4) zarządzanie majątkiem i finansami W-MOZZ, 
5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów, 
6) przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków  

W-MOZZ, za wyjątkiem członków honorowych, 
7) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami W-MOZZ, 
8)  koordynowanie działalności członków, 
9) nagradzanie  członków, zawodników, trenerów-instruktorów, sędziów i działaczy     

za osiągane wyniki i włożony wkład pracy, 
10)  występowanie o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla osób 

najbardziej zasłużonych w rozwoju zapasów, 
11)  powoływanie komisji problemowych o charakterze doradczym i zatwierdzanie ich 

regulaminów działania, 
12)  zatrudnianie osób w Biurze Zarządu, 
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§ 24. 
Od uchwał Zarządu zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu W-MOZZ. 

 
 
 

§ 25. 
1. Organem obsługującym W-MOZZ jest Biuro Zarządu. 
2. Biuro działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd. 
3. Powołanie kierownika Biura uzależnione jest od konieczności i posiadanych 

środków finansowych. 
 

§ 26. 
Komisja Rewizyjna 
1. Liczbę członków wchodzących w skład Komisji ustala Walne Zebranie Delegatów 

– zgodnie z § 21 pkt 7 Statutu. 
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Spośród członków 

Komisji Rewizyjnej wybierani są: Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i 
Sekretarz. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora. 

4. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję. 
 

§ 27. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) sprawowanie kontroli wewnętrznej w W-MOZZ, 
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności                

W-MOZZ oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarności, 
celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami 
Walnego Zebrania Delegatów, 

3) prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli        
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, 

4) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania terminu i sposobu ich 
usunięcia, 

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej, 

6) wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu, 

7) prawo wnioskowania do Walnego Zebrania Delegatów o odwołanie Zarządu               
W-MOZZ lub poszczególnych jego członków w trakcie kadencji. 

 
 

§ 28. 
Kooptacja członków władz. 
1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków w Zarządzie lub 

Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji. 
2. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 

1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. Kooptacji osób 
dokonuje się z listy kandydatów zgłaszanych do władz. W pierwszej kolejności 
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wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów w trakcie ostatniego 
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zabrania Delegatów, a nie weszły w skład 
władz. 

3. W przypadku wyczerpania limitu kooptacji dokonuje się wówczas wyborów 
uzupełniających na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów. 

4. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa upoważnia się Zarząd do 
powierzenia obowiązków Prezesa osobie ze swojego grona do czasu 
najbliższego Walnego Zebrania Delegatów 

 
 
 

Rozdział V 
Nagrody i kary. 

 
§ 29. 

1. Zarząd W-MOZZ ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla W-MOZZ 
członków, zawodników, trenerów - instruktorów, sędziów i działaczy. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony 
przez Zarząd W-MOZZ. 

3.  Z uwzględnieniem regulacji § 14 oraz innych szczegółowych postanowień 
statutu, za naruszenie statutu lub uchwał władz W-MOZZ Zarządowi przysługuje 
dodatkowo prawo wymierzania następujących kar:  
- upomnienia,  
- nagany,  

4. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Delegatów W-MOZZ za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od doręczenia 
jego uchwały o ukaraniu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania 
Delegatów W-MOZZ jest ostateczna. 

 
 

Rozdział VI 
Majątek W-MOZZ. 

 
§ 30. 

1. Majątek W-MOZZ stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Na fundusz W-MOZZ składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających, 
2) wpisowe członków, 
3) darowizny, dotacje,  
4) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
5) dochody uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność 

statutową, regulowanej odrębnymi przepisami. 
 

§ 31. 
1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych   

W-MOZZ wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród 
następujących: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 

2.   Do składania oświadczeń woli w imieniu W-MOZZ w sprawach niemajątkowych 
oraz przyjmowania oświadczeń w imieniu Związku jest uprawniony samodzielnie 
Prezes oraz każdy z wiceprezesów. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 32. 
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów W-MOZZ 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
2. Zmiana statutu wymaga dla wejścia w życie zatwierdzenia przez organ 

rejestracyjny. 
 

      § 33. 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania W-MOZZ podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
2. Uchwała o rozwiązaniu się W-MOZZ powinna określać sposób likwidacji i cel na 

jaki przeznaczony zostanie majątek W-MOZZ. 
3. Likwidator po zakończeniu likwidacji występuje do organu rejestracyjnego                     

z wnioskiem o wykreślenie W-MOZZ z rejestru. 
 
 
 


