
STATUT 
ROZTOCZAŃSKIEGO KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO 

ROZDZIAŁ 1 
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego i zwane jest 
w dalszej części Statutu Klubem. 

§ 2 

1. Terenem działania Klubu jest miasto Zamość i województwo lubelskie. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność na 
terenie całego kraju. 

§ 3 

Siedzibą władz Klubu jest miasto Zamość. 

§ 4 

1. Swoją działalność Klub opiera o porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
niniejszy Statut i własne uchwały. 

2. Klub posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków 
sportowych. 

§ 6 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

1. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków. 

2. Dla realizacji określonych zadań Klub może zatrudniać pracowników. 

§ 8 

Klub może prowadzić działalność w celu uzyskania środków na cele statutowe. 
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ROZDZIAŁ 2 
Cele i środki działania 

§ 9 

Celem Klubu jest uprawianie Karate Tradycyjnego oraz tworzenie odpowiednio 
dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i rozwoju Karate Tradycyjnego 
wśród szerokich rzesz społeczeństwa. 

§ 10 

Klub osiąga swoje cele poprzez: 

1. Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

2. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi 
organizacjami i instytucjami, w których gestii znajdują się sprawy związane 
z kulturą fizyczną i sportem. 

3. Prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków. 

4. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie 
atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą przez zajęcia sportowe i kulturalne 
inne zajęcia edukacyjne. 

5. Propagowanie Karate Tradycyjnego wśród szerokich rzesz społeczeństwa. 

6. Propagowanie Karate Tradycyjnego jako rekreacyjnej formy ćwiczeń. 

7. Troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej na temat pozytywnego wpływu 
sportu, w szczególności Karate Tradycyjnego, ochrony środowiska, turystyki 
i kultury na życie społeczeństwa. 

8. Organizowanie i wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze 
szczególnym propagowaniem trzeźwości. 

9. Działania na rzecz oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

10. Ochronę i promocję zdrowia. 

11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

12. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury japońskiej oraz twórcze angażowanie się 
w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą. 

13. Organizowanie egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. 

14. Organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego. 

15. Przygotowanie kadry klubu do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 

16. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko–instruktorskich. 

17. Troskę o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych. 

18. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i Karate 
Tradycyjnego. 

19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 
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ROZDZIAŁ 3 
Członkowie, ich prawa i obowi ązki 

§ 11 

Członkiem Klubu może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej reprezentujący 
odpowiedni poziom moralny i etyczny. Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Honorowych. 

3. Wspierających. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być wyłącznie osoba fizyczna (nie 
pozbawiona praw publicznych), pełnoletnia, która złożyła deklarację pisemną 
przystąpienia do Klubu. 

2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być również osoba niepełnoletnia za pisemną 
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, z tym że nie posiada ona czynnego 
i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu Członków. Prawo to nabywa z chwilą uzyskania pełnoletności. 

3. Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd. 

§ 13 

Członkowie honorowi 

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
w realizacji celów Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na 
wniosek Zarządu. 

3. Członkowi honorowemu służy prawo do udziału w pracach Klubu oraz prawo 
głosu podczas Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie 
Członków Klubu.  

§ 14 

Członkowie wspieraj ący 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie 
deklaracji chęć stałego finansowego lub rzeczowego wspierania Klubu. 



 4 

§ 15 

Członkowie Klubu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Zarządu i udziału w realizacji celów 
Klubu. 

2. Uczestniczenia w pracach Klubu związanych z jego działalnością. 

3. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Klubu. 

4. Dbania o dobre imię Klubu. 

5. Popierania i czynnego realizowania celów Klubu. 

6. Regularnego opłacania składek w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział w życiu Klubu, a w szczególności: 

1. Brać udział w realizacji celów statutowych. 

2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celu i funkcjonowania Klubu. 

4. Uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i realizacji kalendarza imprez Klubu. 

5. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub. 

6. Korzystać z obiektów i urządzeń sportowych Klubu pod opieką instruktora. 

7. Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Klub. 

8. Nosić znak organizacyjny Klubu. 

§ 17 

Członkostwo w Klubie może ustać przez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu. 

2. Utratę zdolności do czynności prawnych. 

3. Śmierć członka. 

4. Likwidację Klubu. 

5. Wykluczenie przez Zarząd za: 

- działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Zarządu Klubu, 

- nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Klubu przez okres sześciu 
miesięcy, 

- godzenie swoim postępowaniem w dobre imię Klubu, 

- zalegania z opłatą składki członkowskiej powyżej trzech miesięcy po 
uprzednim upomnieniu. 
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§ 18 

Członkostwo honorowe ustaje przez pisemne zrzeczenie się lub decyzję Walnego 
Zgromadzenia Członków podjętą z innych powodów. 

§ 19 

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania 
się do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 4 
Władze Klubu 

§ 20 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 21 

Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata. 

§ 22 

Walne Zgromadzenie Członków 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, a drugim terminie bez względu na ilość obecnych. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż 
jeden raz do roku lub częściej jako nadzwyczajne na pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 członków, Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż 
na 14 dni przed data zebrania listami lub pocztą elektroniczną na wskazany przez 
Członka adres. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu do 
korespondencji, zawiadomienie wysłane na dotychczasowy znany adres uważa 
się za skuteczne. 
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§ 24 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków oraz programu działania Klubu na okres 
kadencji. 

2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Zatwierdzanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Określenie liczby członków władz, wybór Prezesa oraz członków Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej. 

5. Podejmowanie uchwał w kwestii zmian Statutu i rozwiązania Klubu. 

6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu. 

7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych do porządku dziennego 
Walnego Zgromadzenia. 

8. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu. 

9. Określenie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez 
Zarząd. 

10. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych 
i zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji. 

11. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu. 

12. Podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
innych organów Klubu. 

§ 25 

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym 
członkowie wspierający, zaproszeni goście i przedstawiciele organizacji, których 
członkiem jest Klub. 

§ 26 

Zarząd Klubu 

1. Zarząd składa się z pięciu członków: Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, 
Skarbnika i jednego Członka Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie 
Członków Klubu. 

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona: V-ce 
Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 2/3 członków Zarządu. 
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6. Klub na zewnątrz reprezentują: Prezes, wiceprezes lub osoba posiadająca 
pełnomocnictwo Zarządu każdy z osobna. 

7. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych za Klub składają dwie 
osoby, w tym: Prezes i V-ce Prezes lub jeden z nich wspólnie z Sekretarzem lub 
Skarbnikiem. 

§ 27 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Bieżące kierowanie pracą Klubu. 

2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. 

3. Przyjmowanie nowych członków Klubu oraz przyjmowanie ich rezygnacji. 

4. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu co najmniej raz do roku lub 
częściej, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków 
Klubu. 

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

7. Ustalanie zasad wyłaniania reprezentacji Klubu. 

8. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w Klubie. 

9. Ustalanie regulaminów korzystania z urządzeń sportowych. 

10. Ustalanie rocznych i kończących kadencje sprawozdań z działalności Klubu. 

11. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Zarządu. 

12. Opracowywanie kalendarza imprez i aktywności Klubu. 

13. Powoływanie instruktorów, trenerów i pracowników administracji. 

14. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 

15. Wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Klubu, o ile 
nie leżą one w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Członków. 

16. Składanie wniosku na Walnym Zgromadzeniu o odwołanie Członka Klubu jeżeli 
złamał prawo Statutowe. 

§ 28 

1. Pracą Klubu między zebraniami Zarządu kieruje Prezydium Zarządu. 

2. Prezydium Zarządu powoływane jest przez Zarząd w składzie: Prezes, V-ce 
Prezes, Sekretarz i Skarbnik. 

§ 29 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu uprawnieni są: Prezes, 
V-ce Prezes i Skarbnik. 

2. W innych sprawach Klubu reprezentują Prezes lub V-ce Prezes Zarządu 
jednoosobowo. 
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§ 30 

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie Członków Klubu. 

§ 31 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym 
posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Członka 
Komisji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Klubu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu 
z głosem doradczym. 

5. Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu. 

§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Klubu i jego władz oraz 
występowanie z wnioskami pokontrolnymi. 

2. Opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwal Zarządu 
dotyczących gospodarki finansowej Klubu. 

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i opiniowanie 
wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

4. Przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez 
Walne Zgromadzenie Członków Klubu lub wnioskowanych przez Zarząd. 

5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

6. Występowanie z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu Członków o pozbawienie 
funkcji danego Członka Zarządu. 

7. Występowanie z wnioskiem o wykluczenie członka Klubu ze struktur organizacji. 

§ 33 

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. 

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
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ROZDZIAŁ 5 
Protokół z przebiegu obrad, uchwały, głosowania, wy bory 

§ 34 

Protokół z przebiegu obrad 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu muszą być 
protokołowane. Protokół sporządza się w toku obrad. Protokół z posiedzenia na 
następnym posiedzeniu winien być odczytany i przyjęty. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a. numer, datę i miejsce obrad oraz numery uchwał i zarządzeń; 

b. stwierdzenie prawomocności obrad; 

c. nazwiska obecnych uczestników obrad oraz zaproszonych gości; 

d. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia; 

e. zatwierdzony porządek obrad; 

f. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst 
zgłoszonych i uchwalonych wniosków; 

g. czas trwania obrad. 

3. Protokół podpisuje prowadzący obrady oraz Sekretarz lub inna osoba 
wyznaczona z Zarządu. 

§ 35 

Uchwały 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i zarządzenia Zarządu powinny 
zawierać przede wszystkim: 

a. numer, datę i tytuł; 

b. podstawę wydania; 

c. określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji; 

d. określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie; 

e. termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania; 

f. uchwały podpisuje przewodniczący obrad; 

g. oryginały uchwał i zarządzeń przechowuje się wraz z protokołami. 

2. Uchwały i zarządzenia przekazuje się właściwym osobom do realizacji. 
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§ 36 

Głosowanie  

1. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów 
bez względu na liczbę obecnych. 

2. Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50% uprawnionych członków. 
Uprawnionym członkiem biorącym udział w głosowaniu jest osoba, która złożyła 
deklarację członka. 

3. W razie niespełnienia wymogu z § 23 pkt. 2 obrady zwołuje się powtórnie według 
zapisu Statutu. 

4. Między I terminem, a II terminem musi upłynąć co najmniej 15 minut. 

§ 37 

Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie 
utajnione. Głosowanie w wyborach jest tajne. 

§ 38 

Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub 
rocznych programów, a także nie otrzymanie absolutorium jest równoznaczne 
z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji w Zarządzie. 

§ 39 

Wybory 

1. Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, 
chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

2. Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną 
zgodą uprawnionych. 

3. Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony o ile wyrazili pisemną wolę 
kandydowania. 

4. Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę. 

5. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu 
Klubu w dwóch głosowaniach: w I głosowaniu następuje wybór Prezesa. Osoba 
z największą liczbą głosów zostaje Prezesem, a w II głosowaniu wybór 
pozostałych członków Zarządu. O zajmowanej funkcji decydują po głosowaniu 
sami wybrani członkowie Zarządu podczas pierwszego posiedzenia Zarządu. 
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§40 
1. Wybory Komisji Rewizyjnej. Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród 

kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają trzej kandydaci, 
którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

2. W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie 
trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie 
w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. 
O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzyskanych w ponownym głosowaniu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 
Sekretarza i Członka Komisji. 

ROZDZIAŁ 6 
Majątek i fundusze Klubu 

§41 

1. Majątek Klubu stanowią: 

a. składki członkowskie; 

b. darowizny, dotacje i subwencje; 

c. spadki i zapisy; 

d. wpływy z własnej działalności statutowej; 

e. dochody z własnego majątku, ofiarności publicznej; 

f. wpłaty z zawodów, szkoleń w tym zajęć indywidualnych, kursów, 
obozów i z imprez organizowanych przez Klub. 

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 42 

1. Klub może prowadzić działalność, z której dochód służyć może wyłącznie 
realizacji celów statutowych Klubu. 

2. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 

3. Klub nie może przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz członków, 
pracowników oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób 
niezwiązanych z organizacją. 

4. Klub nie może udzielać pożyczek członkom, pracownikom lub ich rodzinom, 
chyba że wykorzystanie wynika ze statutowego celu Klubu. 

§ 43 

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala 
Walnego Zgromadzenia Członków. 
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ROZDZIAŁ 7 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 44 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów 
członków Walnego Zgromadzenia, przy obecności przynajmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków 
określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu. 

§ 45 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 
postanowienia ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz ustawy o „Sporcie”. 


