STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAPAŚNICZEGO

Warszawa 2014

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§l
1. Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej Związkiem, w skrócie PZZ, jest Polskim Związkiem
Sportowym o celach nie zarobkowych, o którym mowa w Artykule 7 ustęp 1 ustawy o sporcie z
dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
2. Związek działa na podstawie:
- ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) - dalej
„Ustawa o sporcie”,
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z
póź. Zmianami),
- niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto st. Warszawa.
Dla realizowania celów statutowych Związek może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem sportu zapaśniczego w kraju i
za granicą w zakresie przewidzianym ustawą o sporcie.
3. Sport zapaśniczy uprawiać mogą zawodnicy posiadający status zawodnika.
§4
1. Związek działa zgodnie z postanowieniami ustawy: prawa o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie i
niniejszego statutu oraz za zezwoleniem Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, który
zatwierdza statut oraz wszelkie jego zmiany.
2. Związek podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w zakresie
określonym przepisami prawa, w szczególności Ustawą o sporcie.
3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie.
§5
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami,
zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej, w tym sportu zapaśniczego.
§6
Związek posiada własny sztandar, symbole i odznaki organizacyjne oraz używa pieczątek zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7
Związek jest członkiem Fédération Internationale Des Luttes Associées (FILA) oraz może być
członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym profilu
działania.
§8
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swoich
spraw Związek może zatrudniać pracowników, którzy wykonują swoją pracę na rzecz Związku na
podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę.
Rozdział II
Cele i środki działania
§9
Celem Związku jest:
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego w Polsce w tym stylu klasycznego, stylu
wolnego, zapasów kobiet i zapasów plażowych ze szczególnym naciskiem na popularyzację i
rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej.
2. Reprezentowanie interesów sportu zapaśniczego w organizacjach krajowych i
międzynarodowych.
3. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu zapaśniczego.
4. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego członków.
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym.
§ 10
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Opracowanie kierunków i programów rozwoju sportu zapaśniczego w kraju.
2. Prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej, animatorów
oraz sędziów, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
3. Współpracę z Wojewódzkimi Związkami Zapaśniczymi.
4. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń
sportowych, wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich
statutu, postanowień, regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.
5. Organizację i realizację współzawodnictwa sportowego.
6. Realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom sportowym
licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
7. Reprezentowanie, z wyjątkiem ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego, sportu polskiego w
międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.

8. Powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji do uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
9. Realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji na uprawianie
sportu.
10. Opiniowanie zasad przyznawania i pozbawiania licencji klubów i zawodników.
11. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników.
12. Ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu kadry narodowej w danej
dyscyplinie sportowej.
13. Ustalanie regulaminu, zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników,
14. Przyznawanie licencji sędziego sportowego.
15. Określenie niezbędnych warunków, jakie należy stworzyć sędziom sportowym dla wypełniania
ich funkcji.
16. Określenie reguł technicznych i dyscyplinarnych, dotyczących zawodów sportowych.
17. Określenie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszaniem w/w reguł,
jak również organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w/w spraw, ich kompetencje,
tryb postępowania oraz rodzaje wymierzanych kar.
18. Wspomaganie działalności Klubów Sportowych oraz stowarzyszeń prowadzących działalność z
dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką.
19. Opracowywanie i uchwalanie:
a) przepisów zapasów tradycyjnych i zapasów plażowych,
b) zasad współzawodnictwa sportowego w grupie seniorów oraz w sporcie dzieci i
młodzieży w zapasach oraz zapasach plażowych,
c) przepisów dotyczących nadawania i pozbawiania licencji uprawnionym podmiotom,
20. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży, w tym
także międzynarodowych i międzypaństwowych,
21. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów szkoleniowych dla zawodników, trenerów,
instruktorów oraz sędziów i działaczy sportowych,
22. Organizowanie koloni i obozów dla dzieci oraz młodzieży szkolnej,
23. Realizację ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich
indywidualnych i drużynowych, mających na celu wyłonienie mistrzów Polski w określonych
kategoriach i grupach wiekowych.
24. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie
sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku,
25. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami,
26. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na realizację
zadań statutowych,
27. Określanie i zatwierdzanie wysokości ryczałtów sędziowskich,
28. Określanie i zatwierdzanie wysokości startowego dla zawodników biorących udział w zawodach
zapaśniczych.
29. Zrzeszanie stowarzyszeń, klubów i związków sportowych, prowadzących działalność w zakresie
sportu zapaśniczego,
30. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
31. W celu prowadzenia działalności gospodarczej może powoływać zakłady, agencje oraz
uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach.
32. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe, a w szczególności
na rozwój i popularyzację sportu zapaśniczego wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej.
33. Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, farmakologicznej i wszelkiej innej pomocy
medycznej zawodniczkom i zawodnikom Związku.

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe posiadające sekcje zapaśniczą oraz
Wojewódzkie Związki Zapaśnicze o ile działają zgodnie z Artykułem 6 Ustawy o sporcie. Zarząd
może przyjąć w poczet członków zwyczajnych związku tylko jeden Wojewódzki Związek
Zapaśniczy z danego województwa.
a) przyjęcia osób prawnych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie
uchwały podjętej przez Zarząd PZZ. Członkostwo zwyczajne klubu powstaje z
chwilą nadania licencji uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym na podstawie złożonego wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami,
potwierdzonego przez Wojewódzki Związek Zapaśniczy ( w skrócie WZZ). Zakres
załączników przedkładanych wraz z wnioskiem określa Zarząd PZZ.
b) rejestr członków zwyczajnych prowadzi Polski Związek Zapaśniczy.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i 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 zapaśniczym. Osoby prawne działają w Związku poprzez swoich
przedstawicieli lub pełnomocników.
3. Godność członka honorowego oraz Prezesa Honorowego osobom fizycznym, szczególnie
zasłużonym dla rozwoju zapaśnictwa, nadaje i cofa Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek
Zarządu lub delegatów. Godności honorowe nie stanowią członkostwa w Związku w rozumieniu
przepisów art. 8 ust. 1 Ustawy o sporcie.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia,
wypełnionej deklaracji członkowskiej, wyciągu z krajowego rejestru sądowego, albo z ewidencji
instytucji właściwych dla formy organizacyjnej danego założyciela oraz opłacenia składki
członkowskiej i licencyjnej.
§13
1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich
delegatów wybranych zgodnie z zasadami określonymi w §21 Statutu
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku poprzez swoich
delegatów.
c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku.
2. Członkowie honorowi posiadają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z
głosem doradczym oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.

3. Członkowie wspierający posiadają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów
z głosem doradczym oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.
§ 14
Członkowie Związku zobowiązani są do:
a) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego
zapaśnictwa.
b) Przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie.
c) Regularnego opłacania składki członkowskiej, licencyjnej, wpisowego oraz innych
świadczeń na rzecz Związku w terminie i wysokości ustalonej przez właściwy organ
statutowy.
d) Brania czynnego udziału w działalności Związku zwłaszcza w zawodach i imprezach
sportowych.
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) rozwiązania się Wojewódzkiego Związku Zapaśniczego,
c) rozwiązania się klubu, względnie sekcji zapaśniczej w tym klubie,
d) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku rażącego naruszenia
postanowień niniejszego statutu,
e) nie wykupienia licencji za ubiegły rok kalendarzowy,
f) działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku
Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.
2. Członkostwo wspierające Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) cofnięcia przedstawicielowi pełnomocnictw do reprezentowania osoby prawnej, bez
wyznaczenia innego przedstawiciela,
c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku rażącego naruszenia
postanowień niniejszego statutu.
d) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 1 (jednego)
roku.
e) działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku
Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.
3. Członkostwo honorowe Związku ustaje w przypadku:
a) śmierci członka
b) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
c) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów o pozbawieniu członkostwa
honorowego po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego przez Zarząd i złożeniu
przez Zarząd wniosku o pozbawienie członkostwa.
4. Członek zwyczajny i wspierający może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
Związku w przypadku naruszania postanowień niniejszego statutu.
5. Zawieszenie Klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
sekcji zapaśniczej uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie
rozgrywek sportowych.

§16
Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje
stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni, od otrzymania
informacji o wykluczeniu lub zawieszeniu. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów władnym do podejmowania uchwał.
Rozdział IV
Organy władz Związku
§ 17
Organami władz PZZ są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§18
Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§19
1. Najwyższym organem Władz Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być
Sprawozdawcze, Sprawozdawczo Wyborcze lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd każdorazowo po
zakończeniu Igrzysk Olimpijskich i musi się odbyć przed upływem 4 lat od poprzedniego
Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego.
3. Zarząd zwołuje corocznie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów, celem rozpatrzenia
sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Związku ocenionego
uprzednio przez biegłego rewidenta.
4. W pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów musi uczestniczyć 50% +1 delegat, w
drugim terminie Walne Zgromadzenie Delegatów może być przeprowadzone bez względu na
liczbę uczestniczących delegatów.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego lub
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego należy:
a) uchwalanie generalnych kierunków i programów działania Związku, rozpatrywanie i
przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Związku,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz
Związku oraz ustępujących przed upływem kadencji jego członków, łącznie z
prawem do zadawania pytań z zakresu działania ustępujących władz lub ustępującym

przed upływem kadencji jego członkom przed głosowaniem nad udzieleniem
absolutorium.
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym
członkom Zarządu na wyłączny wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Prezesa w odrębnym głosowaniu, a następnie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
e) nadawanie i cofanie na wniosek Zarządu godności Honorowego Członka Związku
oraz Honorowego Prezesa Związku,
f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu się Związku,
g) rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji Zarządu,
h) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
i) podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym utworzenia i funkcjonowania ligi
zawodowej w sporcie zapaśniczym wraz z upoważnieniem Zarządu do występowania
w imieniu Związku wobec spółki kapitałowej, której zostanie przekazane prawo
zarządzania rozgrywkami;
j) rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji Zarządu, w sprawach odmowy przyjęcia w
poczet członków oraz wykluczenia członka ze Związku,
k) ostateczna interpretacja postanowień Statutu,
2. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a) rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku za poprzedni rok
kalendarzowy,
b) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd i zaopiniowanego przez biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego PZZ, za poprzedni rok kalendarzowy,
c) inne sprawy umieszczone w porządku obrad.
§ 21
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczym biorą udział:
a) z głosem stanowiącym: delegaci członków zwyczajnych wybrani na walnych
zgromadzeniach WZZ oraz wybrani przez właściwe władze klubów sportowych,
według zasad określonych w ust. 2.
b) z głosem doradczym: członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
członkowie wspierający, Prezesi honorowi i członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
2. Mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów przyznawane są członkom zwyczajnym
według następujących kryteriów:
a) Każdy WZZ otrzymuje 4 mandaty, a jego delegaci na Walne Zgromadzenie
Delegatów są wybierani na minimum dwa miesiące przed Sprawozdawczo
Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Wybór delegatów odbywają się na
wyborczych walnych zgromadzeniach WZZ, spośród reprezentantów przedstawicieli
członków zwyczajnych z danego województwa;
b) Kluby zapaśnicze, które zajęły w roku poprzedzającym wybory, w rankingu
klubowym w stylu klasycznym, wolnym oraz zapasach kobiet miejsca od 1 do 3
otrzymują po 2 mandaty;
c) Kluby zapaśnicze, które zajęły w roku poprzedzającym wybory w rankingu klubowym
w stylu klasycznym, wolnym oraz zapasach kobiet miejsca od 4 do 8 otrzymują po 1
mandacie.

3. W Nadzwyczajnym i Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem
stanowiącym delegaci wybrani na daną kadencję.
§22
1. Delegaci wybierani są na 4 (cztero) letnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem
zebrania się Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia
poprzedzającego zebranie się nowego Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
2. Mandat delegata wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,
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.
3. W razie wygaśnięcia obowiązującego mandatu delegata, otrzymuje go inna osoba wybrana przez
właściwe władze członka Związku.
4. O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien w ciągu 14 dni od
dnia zmiany delegata poinformować Zarząd Związku.
5. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa
do dnia zwołania nowego Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§23
1. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i
porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów,
chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
3. Uchwały w sprawie zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów w obecności, co najmniej
połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
4. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku wymaga większości ¾ głosów w obecności, co
najmniej połowy liczby delegatów, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.
§24
1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, która ustala
również termin, miejsce i porządek obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd zawiadamia
delegatów, na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Zawiadomienia, o który mowa w ust. 2 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 30 dni przed terminem zgłoszenia.
4. Zarząd, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów dostarcza delegatom
materiały dotyczące zwołanego zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów stosuje się
odpowiednio ust. 3.

§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w wyjątkowych wypadkach
przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty
jednomyślnie w obecności, co najmniej czterech członków Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej
1/2 ogólnej liczby członków Związku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w
terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
3. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybory nowych władz Związku w czasie trwania kadencji,
nie przerywają biegu kadencji już rozpoczętej.
5. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie
Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osoby, o
których mowa w §21 ust. 1 lit. b) Statutu.
6. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przepisy §24 ust. 2-4 Statutu stosuje się
odpowiednio.
Zarząd Związku
§ 26
1. Zarząd Związku składa się z 8 do 12 członków w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członek Zarządu PZZ nie może:
a) łączyć funkcji członka Zarządu Związku z funkcją w innych władzach Związku,
b) prowadzić działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez
Związek zadań statutowych,
c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia wyborów na
kolejnym Sprawozdawczo Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni członkowie
Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa do najbliższego
Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§27
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały podjętej przez delegatów.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu przysługuje osobom,
które nie mają statusu delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów, a które posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową potwierdzone
rekomendacją zarządu WZZ.
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 może zgłosić klub sportowy
będący członkiem Związku lub WZZ w terminie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego

5.
6.

7.

8.

Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu.
Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać pisemną rekomendację zarządu WZZ oraz zgodę
kandydata.
Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa, kandydata
na Prezesa może zgłosić grupa 5 delegatów w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną ilość głosów (50% +
1 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.
Jeżeli w procedurze określonej w ust. 4 nie zostanie zgłoszona odpowiednia ilość kandydatów na
członków Zarządu prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje
wybranemu Prezesowi, który powinien przedstawić swoje kandydatury Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów, w terminie godziny od chwili wyboru. Walne Zgromadzenie Delegatów spośród
kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 oraz wskazanych przez Prezesa wybiera
na członków Zarządu osoby zwykłą większością głosów.
Jeżeli w procedurze określonej w ust. 7 nie zostanie wybrany Zarząd wówczas kandydatów na
pozostałych członków Zarządu może zgłosić grupa 3 delegatów na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów, które następnie spośród zaproponowanych kandydatów wybiera na członków
Zarządu osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
§28

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru i dokonuje z
pośród swojego grona wyboru Wiceprezesów.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa lub upoważnionego przez niego
przewodniczącego posiedzenia.
3. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu oraz Prezydium określa regulamin pracy
Zarządu.
§29
1. Prezes Związku:
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 Związku może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez 2 (dwie) następujące po
sobie kadencje.
§30
1. Przed upływem kadencji członkostwo w Zarządzie Związku oraz Komisji Rewizyjnej ustaje w
przypadku:
a) śmierci członka,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) wykluczenia,
d) odwołania.

2. Wykluczenie może nastąpić w przypadku dopuszczenia się przez członka rażących wykroczeń,
których waga oraz rodzaj uniemożliwia, bez szkody dla sportu zapaśniczego i autorytetu Zarządu
Związku i Komisji Rewizyjnej, pozostawienie go w składzie władz Związku.
3. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a dla ważności
uchwały niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadku dopuszczenia
się przez członka rażących wykroczeń, permanentnego braku za interesowania i zaniedbywania
obowiązków oraz utraty zaufania przez własne środowisko, na pisemny wniosek poparty
podpisami, co najmniej 50% delegatów ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów lub
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może również zostać odwołany w sytuacji
nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na trzech kolejnych
posiedzeniach.
6. Odwołanie następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a dla ważności
uchwały niezbędna jest w głosowaniu tajnym większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§31
Do kompetencji Zarządu PZZ w szczególności należy:
1. Reprezentowanie PZZ na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Zwoływanie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZZ.
3. Zwoływanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZZ.
4. Zwoływanie Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów PZZ.
5. Realizacja uchwał Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów,
Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
6. Występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w sprawach:
a) dotacji i zadań zleconych dla PZZ,
b) szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,
c) budowy obiektów sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami
sportu zapaśniczego,
d) wnioskowanie o przydział środków na zapaśnictwo.
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami PZZ, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8. Uchwalanie planów działania i planów finansowych PZZ.
9. Przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności członków zwyczajnych i wspierających PZZ.
10. Reprezentowanie PZZ w międzynarodowych organizacjach zapaśniczych oraz innych
organizacjach, w których PZZ jest członkiem lub obserwatorem.
11. Wybór delegatów do reprezentowania PZZ w organizacjach współpracujących.
12. Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie
regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd PZZ.
13. Rozwiązywanie sporów związanych z działalnością członków PZZ - organ dyscyplinarny II
instancji.
14. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów corocznego sprawozdania z działalności Zarządu
PZZ oraz zaopiniowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego PZZ.

15. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Sekretarzem Generalnym oraz wykonywanie
wszelkich czynności związanych z zatrudnianiem pracowników świadczących pracę na rzecz
Związku na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.
16. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych
dla rozwoju zapaśnictwa.
17. Nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
18. Ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych, licencji oraz innych opłat od
osób fizycznych i prawnych na rzecz PZZ.
19. Wybór Prezesa w trakcie trwania kadencji w przypadku przyjęcia jego rezygnacji lub śmierci.
20. Podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do kompetencji innych władz nadrzędnych.
21. Występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o udzielenie koncesji lub
zezwolenia na działalność w zakresie sportu profesjonalnego, jeżeli uzyskanie koncesji lub
zezwolenia jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
22. Wspieranie finansowe członków PZZ: zawodników, trenerów oraz sędziów z wypracowanych
przez PZZ środków i składek sędziowskich.
23. Wybór Komisji współpracujących z PZZ i zatwierdzanie ich regulaminów.
24. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej.
25. Ustalanie zasad i trybu zmian przynależności zawodników do klubów sportowych.
26. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego.
27. Ustalanie regulaminów sportowych.
28. Ustalanie zasad i trybu wydawania licencji zawodniczych, sędziowskich, szkoleniowych i
klubowych w sporcie zapaśniczym.
29. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej dla
realizacji celów statutowych.
30. Wprowadzanie zmian do Statutu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Delegatów wynikających
ze stanowiska organu nadzoru na d Związkiem lub sądu rejestrowego, na podstawi uprzedniego
upoważnienia Walnego Zgromadzenia Delegatów wyrażonego w formie uchwały.
31. Interpretacja Statutu miedzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów oraz przepisów wewnątrz
związkowych.
32. Realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.
33. Bieżąca współpraca z podmiotem zarządzającym ligą zawodową.
34. Realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.
35. Podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Związku.
§32
Zarząd Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§33
1. Zarząd Związku może powołać ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie Prezesa i
Wiceprezesów.
2. Zakres działania i kompetencje Prezydium określa regulamin Zarządu Związku.
§34
W okresie między posiedzeniami Zarządu i Prezydium ich uprawnienia przysługują Prezesowi, a w
przypadku jego dłuższej nieobecności upoważnionemu przez Zarząd członkowi Zarządu, który na

najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium zapoznaje członków ze wszystkimi podjętymi
decyzjami. Uprawnienia określone w zdaniu poprzedzającym nie obejmują prawa do reprezentowania
PZZ.
§35
1. Zarząd do realizacji zadań może okresowo lub na stałe powołać pełnomocników, działających w
jego imieniu oraz w zakresie kompetencji ustalonych przez Zarząd.
2. Zarząd (działając zgodnie ze sposobem reprezentacji PZZ) może udzielić Sekretarzowi Generalnemu
pełnomocnictwa do reprezentowania PZZ lub działania w jego imieniu. Zakres uprawnień
Sekretarza Generalnego zostanie określony w treści pełnomocnictwa.
3. Sekretarz Generalny może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium z głosem
doradczym.
§36
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum dwa razy w roku, a posiedzenia Prezydium w miarę
potrzeb między posiedzeniami Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.
§37
Uchwały Zarządu i Prezydium o ile statut nie stanowi inaczej zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy członków, a przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§38
Decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.
§39
1. Obsługę administracyjno-biurową Zarządu i członków oraz komisji zabezpiecza Biuro Związku.
2. Zakres jego działania i kompetencje określa Zarząd Związku w regulaminie organizacyjnym.
§40
1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo uzupełnić skład Zarządu w
miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których mandat wygasł, nie więcej jednak niż
1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
2. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w okresie
kadencji Zarządu, Zarząd w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowego Prezesa. Do czasu
wyboru nowego Prezesa Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni wybrany przez Zarząd
Wiceprezes.
3. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia nowych członków Zarządu, a liczba
pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu, Komisja Rewizyjna
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. 5.
4. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy od zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 3, przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczo Wyborczego
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni członkowie
Zarządu, kadencja Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa do najbliższego
Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Komisja Rewizyjna
§41
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem Związku i funkcjonuje jako kolegialny organ
kontroli i nadzoru.
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 składa się od 3 do 5 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i
sekretarza.
4. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych
kosztów.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub poszczególni
członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja wybranych członków Komisji
trwa do najbliższego Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
8. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej dwa razy w roku całokształtu działalności Związku ze
szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań,
b) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
c) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z
kontroli do Zarządu Związku,
d) przedkładanie sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz
wyłączność w stawianiu wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku,
e) protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi,
f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek, ma
prawo brania udział w posiedzeniach Zarządu i w innych organach Związku z głosem
doradczym.
g) Powoływanie biegłego rewidenta dla oceny okresowych sprawozdań finansowych
Związku

h) Zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów w przypadkach
określonych w Statucie.
§42
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 Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną
większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej
połowy liczby delegatów.
§43
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna ma prawo
uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których
mandat wygasł, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących
z wyboru. Jeżeli nie istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji obecnej Komisji Rewizyjnej pozostało nie
więcej niż 3 miesiące w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Związku, z zastrzeżeniem §40
ust. 3 Statutu.
Rozdział V.
Organy opiniodawczo-doradcze PZZ
§44
1. Przy Zarządzie jako ciało opiniodawczo- doradcze może zostać powołana:
a) Rada Zawodnicza
b) Rada Trenerów
c) Kolegium Sędziów
2. Dla wypełnienia celów statutowych oraz zadań Związku związanych z bieżącymi zarządzaniem
współzawodnictwa sportowego w sporcie zapaśniczym Zarząd może powołać komisje
specjalistyczne.
3. Szczegółowe zasady pracy komisji specjalistycznych określają regulaminy zatwierdzone przez
Zarząd Związku.
Rada Zawodnicza
§45
1. W skład Rady Zawodniczej wchodzą po 3 osoby z każdej konkurencji wybrane spośród
członków kadry narodowej.
2. Do zakresu działania Rady Zawodniczej należy:

a) reprezentowanie interesów zawodników wobec władz Związku oraz innych
organizacji i jednostek działających w zakresie sportu,
b) współdziałanie z kadrą trenersko-instruktorską w realizacji zadań szkoleniowych,
c) nadzór nad realizacją przez zawodników regulaminów i przepisów,
d) współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych,
dyscyplinarnych i społeczno-wychowawczych zawodników,
e) wybór przedstawicieli do reprezentowania interesów zawodników w Zarządzie.
3. Rada Zawodnicza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.
Rada Trenerów
§46
1. Rada Trenerów wybierana jest na ogólnopolskim zebraniu kadry szkoleniowej, a w jej skład
wchodzą po 3 osoby dla każdej konkurencji.
2. Do zakresu działania Rady Trenerów należy:
a) reprezentowanie interesu kadry szkoleniowej wobec władz Związku oraz innych
organizacji i jednostek działających w sporcie,
b) przedstawianie Zarządowi i pionowi szkolenia Związku koncepcji długofalowych
kierunków szkolenia.
c) współdziałanie w opracowywaniu planów szkolenia kadr zawodniczych oraz kadr
trenersko-instruktorskich,
d) opiniowanie i ocena działalności pionu szkolenia oraz pracy szkoleniowej trenerów
kadry i osób wspomagających proces szkolenia sportowego kadry narodowej,
e) opiniowanie wniosków w zakresie pomocy materialnej zawodników oraz kadry
trenerskiej i instruktorskiej,
f) inicjowanie i ocena współpracy pionu szkolenia z innymi komisjami Związku,
g) wybór przedstawicieli Rady Trenerów na kandydatów do Zarządu.
3. Rada Trenerów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.
Kolegium Sędziów
§47
1. Kolegium Sędziów składa się z 7 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
2. Przewodniczącego Kolegium Sędziów powołuje Wiceprezes d/s sędziowskich, a pozostałych
członków przewodniczący Kolegium Sędziów w uzgodnieniu z Wiceprezesem d/s sędziowskich.
3. Do zakresu działania Kolegium Sędziów należy:
a) wdrażanie i publikowanie aktualnych przepisów sędziowskich,
b) szkolenie i doszkalanie sędziów,
c) przygotowywanie obsad sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe,
d) podwyższanie klas sędziów krajowych i typowanie sędziów na egzaminy
Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej,
e) opracowywanie propozycji zmian koncepcji przepisów sędziowskich,
f) realizacja spraw związanych z przyznawaniem licencji sędziego sportowego.
4. Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VI.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§48
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, przepisów
antydopingowych, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów obowiązujących w sporcie
zapaśniczym.
§49
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
Regulaminie Dyscyplinarnym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów, z
uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
2. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
3. Organem dyscyplinarnym I instancji Związku jest Komisja Dyscyplinarno- Arbitrażowa.
Członków Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej jest Zarząd.
§50
Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa ma prawo do orzekania kar na warunkach i w trybie
określonym w regulaminie dyscyplinarnym, a szczególności:
a) upomnienia,
b) ostrzeżenie,
c) nagany,
d) kara pieniężna,,
e) pozbawienia licencji,
f) zakazu organizowania zawodów,
g) pozbawianie tytułu Mistrza Polski,
h) wykluczania z kadry narodowej,
i) wykluczania z władz PZZ,
j) zakazu reprezentowania dyscypliny za granicą,
k) zakazu pełnienia posiadanej funkcji,
l) wykluczenia z PZZ
m) dyskwalifikacji okresowej lub dożywotniej
n) podania orzeczenia do publicznej wiadomości (jako kary dodatkowej),
o) wnioskować o pozbawienie członkostwa honorowego.
§51
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.

Rozdział VII
Organy wykonawcze i administracyjne
§52
1. Organem wykonawczo- administracyjnym Związku jest Sekretarz Generalny, który wykonuje
swoje funkcje i zadania przy pomocy pracowników Biura PZZ.
2. Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Związku i
pełni swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.
3. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Biura Związku korzystając
z uprawnień nadanych mu przez Zarząd w odrębnych uchwałach.
4. Szczegółowe zasady pracy biura określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd PZZ.
§53
Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny w szczególności za:
a) organizację pracy Biura Związku,
b) realizację uchwał i decyzji Walnego Zgromadzeni Delegatów, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
c) organizowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, posiedzeń Zarządu, Prezydium
Zarządu i innych organów, na których zgodnie z niniejszym statutem powinien być
obecny,
d) przygotowywanie protokołów z Walnego Zgromadzenia Delegatów, posiedzeń
Zarządu i innych organów PZZ, z wyłączeniem Komisji DyscyplinarnoArbitrażowej,
e) utrzymywanie kontaktu z członkami Związku, federacjami międzynarodowymi i
innymi organizacjami;
f) właściwe prowadzenie i zarządzanie sprawami finansowymi Związku,
g) prowadzenie korespondencji Związku,
h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura w porozumieniu z Prezesem Związku.
Rozdział VIII
Nagrody i wyróżnienia
§54
Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju sportu zapaśniczego
zawodników, trenerów, sędziów i działaczy oraz do nadawania własnych odznaczeń związkowych.
§55
1. Zarząd może występować o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników, trenerów, sędziów i
działaczy oraz swoich członków za twórczy wkład w rozwój sportu zapaśniczego.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie
przepisy państwowe i regulaminy Związku.

Rozdział IX
Majątek i fundusze Związku
§56
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 PZZ,
b) dotacja na zadania zlecone pochodzące od organów państwowych,
c) wpisowe, składki roczne i opłaty licencyjne członków PZZ, 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,
i) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej PZZ.
3. Dochody Związku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych i w związku z
powyższym zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PZZ w stosunku do
jego członków, członków organów PZZ lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów PZZ lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów PZZ lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu działalności Związku,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów PZZ lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
4. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.
§57
Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym w sprawach z
zakresu praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu lub
Wiceprezes Zarządu wraz z Sekretarzem Generalnym lub Członkiem Zarządu.
§58
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 X
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§59
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Delegatów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
§60
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi likwidatorów, sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek Związku.
§61
Prawo interpretacji niniejszego statutu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów przysługuje
Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zgromadzenia
Delegatów, na podstawie uprzednio złożonego wniosku o interpretację.

