STATUT STOWARZYSZENIA
STALOWOWOLSKIEGO KLUBU KYOKUSHIN KARATE „BUSHIDO”

[t e k s t j e d n o l i t y]
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stalowowolski Klub Kyokushin Karate „BUSHIDO”
zwany dalej Klubem, w skrócie SKKK „ BUSHIDO”.
2. Klub działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami i przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Klubu jest województwo podkarpackie, a siedziba władz mieści się w
Stalowej Woli.
2. Klub może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne o strukturze organizacyjnej
na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
3. Klub samodzielnie określa swoje cele, program działania, struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne i regulaminy dotyczące jego działalności.
§3
1. Klub jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem
o celach niezarobkowych umożliwiającym członkom bez względu na przekonania,
równego prawa czynnego uczestnictwa w życiu publicznym
oraz realizacji
indywidualnych zainteresowań.
2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
§4
1. Klub opiera swoją działalność na społecznej - nieodpłatnej pracy swoich członków,
którzy wspólnie dążą do realizacji celów określonych w niniejszym Statucie.
2. Do pracy i prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność
statutową na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z

działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§5
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu.
§6
Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Klub swoją działalność opiera o porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowany
przepisami Konstytucji, wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka i Międzynarodowym Paktem praw Obywatelskich i Politycznych, w szczególności
Klub działa w oparciu o Statut, własne uchwały i regulaminy.
§8
Celem Klubu jest:
1. Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w różnych środowiskach głównie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych upowszechniając uniwersalne
ogólnoludzkie wartości.
2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
f) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i
kulturowej,
g) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami.
3. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz kształtowanie
i propagowanie właściwych postaw moralnych.
4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego udziału w życiu społecznym,
kulturalnym i sportowym.
5. Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym i w imprezach sportowych.
6. Zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.
7. Nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w oparciu o wartości
fizyczne i moralne płynące ze sztuki Kyokushin Karate.

8. Kultywowanie Kyokushin Karate jako dziedziny sztuki walki w duchu humanizmu
i harmonii w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym.
§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie Kyokushin Karate
wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi.
3. Aktywne wspomaganie procesu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży współpracując
ze szkołami i placówkami oświatowymi.
4. Wspieranie i inicjowanie działań społecznych na rzecz podniesienia świadomości
społecznej o potrzebie wszechstronnego rozwoju człowieka (psychiczno-fizycznego,
fizycznego i społecznego).
5. Rozwijanie sportu szkolnego, wykorzystując w tym celu mienie oraz wszelkie dostępne
środki osobiste i finansowe.
6. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, pokazów, a także branie udziału
w imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje.
7. Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu poprzez wydawanie
biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagandowych.
8. Rozpowszechnianie książek, podręczników, skryptów, publikacji, gazet, broszur
i innych materiałów szkoleniowo-informacyjnych.
9. Dystrybucję sprzętu sportowego, urządzeń, przyborów i przyrządów do uprawiania
Kyokushin Karate.
10. Organizowanie szkoleń sportowych i wydawanie materiałów szkoleniowych.
11. Organizowanie i prowadzenie egzaminów na stopnie uczniowskie.
12. Nadawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń członkom Klubu.
13. Udzielanie członkom pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
14. Określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz nakładanie kar
dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Klubu dopuszczających się
naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów
i zasad obowiązujących w Kyokushin Karate.
15. Utrzymywanie i rozbudowywanie obiektów i urządzeń sportowych.
16. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
17. Prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli okaże się pomocna w działalności
statutowej.
18. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami.
19. Reprezentowanie Klubu w krajowych i międzynarodowych organizacjach.
20. Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§11
Członkowie Klubu dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
Cz łonkowie zwyczajni
§12
1.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych,
b) mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – małoletni w wieku od 16
do 18 lat – korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w
składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
c) poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez prawa udziału w
głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

2.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest:
a) przedłożenie Zarządowi Klubu pisemnej Deklaracji Członkowskiej;
b) uzyskanie akceptacji Zarządu Klubu;
c) uiszczenie wpisowego.

3.

Zarząd Klubu może odmówić członkostwa jeżeli uzna, że kandydat nie daje
wystarczających gwarancji realizacji celów statutowych lub żądać od kandydata
spełnienia określonych warunków. Decyzja Zarządu Klubu w tej sprawie jest
ostateczna.
§13

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu z zastrzeżeniem § 12
ust. 1 pkt c);
b) poprzez swoich delegatów brać udział w Walnym Zebraniu Członków z
zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt c);
c) brać udział w realizacji celów statutowych Klubu;
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu;
e) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych
imprezach organizowanych przez Klub;
f) korzystania z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Klubu w granicach
obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu Klubu;

g) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu
z listy członków;
h) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu;
i) posiadać legitymację Klubu i nosić odznakę Klubu;
j) reprezentować barwy Klubu na imprezach sportowych;
k) korzystania z innych możliwości jakie Klub stwarza swoim członkom.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu;
b) przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu oraz innych przepisów
obowiązujących w Klubie;
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Klubie w wysokości i terminach określonych przez władze Klubu;
d) dbania o dobre imię Klubu, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia;
e) ochrony majątku Klubu i walki z przejawami jego marnotrawstwa;
f) dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny;
g) godne reprezentowanie barw Klubu.
Członkowie wspierający
§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Klubu,
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków wspierających jest:
a) przedłożenie Zarządowi Klubu pisemnej Deklaracji Członkowskiej;
b) uzyskanie akceptacji Zarządu Klubu;
c) uiszczenie wpisowego.
§15
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w §13 ust. 1. pkt: c); d); e); f); g); i);
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Klubu;
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt: a); b); c); d) oraz
jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz
Klubu.
Członkowie honorowi
§16
1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na jego rzecz.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały przez Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu;
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego;
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych
świadczeń obowiązujących w Klubie.
5. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu.
Ustanie członkostwa
§17
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Klubu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Klubu;
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający trzy miesiące;
d) wykluczenia z Klubu na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Klubu;
e) wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego lub likwidacji bądź postawienia w stan upadłości
osoby prawnej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt: c) skreślenie następuje automatycznie po
stwierdzeniu przez Zarząd Klubu, że członek Klubu nie płaci składek przez okres
przekraczający trzy miesiące. Decyzja taka może być poprzedzona upomnieniem i
przy braku reakcji członka następuje skreślenie. W przypadku uregulowania
należnych opłat i składek, na wniosek skreślonego z listy członków Klubu, Zarząd Klubu
może podjąć decyzję o przywróceniu praw członkowskich.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt: d); e) orzeka Zarząd Klubu podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia.
4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu Klubu
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie to rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków.

Nagrody i kary
§18
1. Klub może udzielać swoim członkom nagród i wymierzać kary.
2. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę dla Klubu, Zarząd Klubu ma prawo
przyznać członkom następujące wyróżnienia:
a) pochwałę;
b) dyplom;
c) nagrodę.

3. Szczegółowy tryb i zasady w zakresie udzielania członkom nagród określa odrębny
regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
4. W przypadku naruszenia przez członka Klubu postanowień Statutu, regulaminów lub
uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo do:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia
w określonym terminie;
b) odmówienia pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień;
c) zawieszenia w prawach członka;
d) pozbawienie członkostwa.
5. Od uchwały Zarządu Klubu o zawieszeniu lub pozbawieniu członkostwa stosuje się
odpowiednio zasady określone §17 ust. 4.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz Klubu
§19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
§20
1. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów bezwzględną większością głosów obecnych członków na Walnym Zebraniu
Członków.
2. Członkowie wybierani do władz Klubu mogą być wybierani wielokrotnie.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum).
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania członków.
§21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie
kadencji, skład osobowy władz Klubu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nie obsadzone stanowisko o nowa osobę. Liczba dokooptowanych w ten sposób nowych
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków
§22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Klubie.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie bezpośrednio:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu
powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu nie później niż
30 dni przed upływem kadencji władz Klubu.
5. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie
do 31 marca.
§23
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
1. W pierwszym terminie – co najmniej
połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
Wybór i odwoływanie członków władz Klubu.
Uchwalanie Statutu i jego zmian.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu.
Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu na wniosek Zarządu
Klubu.
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
7. Rozpatrywanie wniosków członków Klubu i podejmowanie uchwał co do sposobu ich
załatwiania.
8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
10. Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków.
11. Podejmowanie decyzji w formie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej na cele
statutowe przez Klub i formie w jakiej będzie wykonywana.
1.
2.
3.
4.
5.

§25
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. W przypadku kiedy liczba członków Klubu przekroczy 150 osób Walne Zebranie
Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Delegaci wybierani są
na Walnym Zebraniu Członków w proporcji jeden delegat na 5 członków spośród siebie w

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.
4. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
§26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których
zostało powołane.
Zarząd Klubu
§27
1. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą wykonawczą Klubu i składa się z pięciu do
dziewięciu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu
Klubu.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Klubu wybiera ze swego grona Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu Klubu.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu Klubu ustala regulamin uchwalony przez
Zarząd Klubu.
5. Jeżeli Zarząd Klubu liczy powyżej 5 członków, może ze swego grona powołać
Prezydium. W skład Prezydium wtedy wchodzą: Prezes, Sekretarz i jeden Członek
Zarządu Klubu. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między
posiedzeniami Zarządu Klubu zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Klubu. Posiedzenia Prezydium odbywają
się w miarę potrzeb.
6. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym bez prawa
do głosowania, w posiedzeniach Zarządu Klubu i jego Prezydium.
8. Zarząd Klubu może na swoje posiedzenia zapraszać inne osoby, których opinii chciałby
zasięgnąć w określonej sprawie. Osoby te nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu.
§28
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie bieżącą pracą Klubu.
3. Określanie kierunków działania Klubu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za
gospodarkę finansową.
5. Ustalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10.000
złotych.
8. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków, wykluczeniu lub zawieszeniu
członkostwa Klubu.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
10. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
11. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
12. Powoływanie, koordynowanie działalności i rozwiązywanie terenowych jednostek
organizacyjnych zwanych Oddziałami Lokalnymi SKKK „BUSHIDO”.
13. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami Statutu, w tym regulaminów
terenowych jednostek organizacyjnych – Oddziałów Lokalnych SKKK „BUSHIDO”.
14. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu i jego członków.
15. Określanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich, i innych świadczeń
obowiązujących w Klubie.
16. Ustalanie kalendarza imprez.
17. Podejmowanie uchwał w sprawie
przynależności Klubu do krajowych i
międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz
delegowanie przedstawicieli Klubu do tych organizacji i na imprezy zagraniczne.
18. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
honorowego Klubu.
19. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań finansowych i merytorycznych ze
swojej działalności.
20. Powoływanie sekcji sportowych i nadzorowanie ich działalności.
21. Powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań.
22. Wykonywanie czynności nie wymienionych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Klubu.
§29
1. Za działalność Klubu oraz realizację uchwał Walnego Zebrania Członków
odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu Klubu.
2. Uprawnienia do reprezentacji Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu posiadają
dwaj członkowie Zarządu Klubu działający łącznie tj. Prezes lub Wiceprezes oraz
Skarbnik.
3. Wszelkie pisma i dokumenty w imieniu Klubu podpisuje Prezes Klubu lub upoważniony
przez niego członek Zarządu Klubu.

Komisja Rewizyjna
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Wyborów Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności
gospodarki finansowej.
2. Dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Klubu.
3. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu Klubu lub poszczególnych członków Zarządu.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu Klubu.
7. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu
Klubu - nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Klubu w terminie
ustalonym Statutem.
8. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium wobec ustępującego Zarządu Klubu.
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
10. Kontrola działalności sekcji sportowych.
§32
W przypadkach określonych w §31 ust. 6 i 7 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu Klubu
nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne Klubu
§33
S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n a i z a s a d y t w o r z e ni a
i rozwiązywania jednostek terenowych
1. Klub może tworzyć na terenie województwa podkarpackiego terenowe jednostki
organizacyjne zwane dalej Oddziałami Lokalnymi SKKK „ BUSHIDO”, które stanowić

będą element struktury organizacyjnej wykonując cele i zadania Klubu na zasadach
określonych przez Zarząd Klubu.
2. Zarząd Klubu powołuje i odwołuje przedstawicieli, którzy będą reprezentować Oddziały
Lokalne SKKK „ BUSHIDO”.
3. Zarząd Klubu koordynuje działalność Oddziałów Lokalnych SKKK „BUSHIDO”
powołując i rozwiązując je na podstawie uchwały.
4. Utworzone Oddziały Lokalne SKKK „BUSHIDO” nie będą posiadać osobowości
prawnej, działać będą w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Klubu.
5. Władzami Oddziałów Lokalnych SKKK „BUSHIDO” będą władze Klubu.
6. Oddziały Lokalne SKKK „BUSHIDO” powołuje się, jeżeli liczba członków Klubu na
danym terenie będzie większa niż dziesięć osób.
7. Zarząd Klubu może udzielić przedstawicielowi Oddziału Lokalnego SKKK „BUSHIDO”
pełnomocnictwa do samodzielnego działania w określonym zakresie.
8. Terenowa jednostka organizacyjna będzie się posługiwać nazwą Stalowowolski Klub
Kyokushin Karate „ BUSHIDO” – Oddział Lokalny w ………………………………..
9. Zarząd Klubu zobowiązany jest w terminie 14 dni od chwili powołania terenowej
jednostki organizacyjnej, zawiadomić na piśmie o tym organ nadzorujący (starostę)
właściwy ze względu na przyszłą siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej podając:
nazwę, cel i zadania, siedzibę oraz nazwisko przedstawiciela reprezentującego Oddział
Lokalny SKKK „BUSHIDO”. Należy także podać skład Zarządu Klubu, siedzibę Klubu
oraz załączyć Statut Klubu i regulamin Oddziału Lokalnego SKKK „BUSHIDO”.
10. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o utworzeniu terenowej jednostki
organizacyjnej organ nadzorujący nie zakaże działalności, Oddział Lokalny SKKK
„BUSHIDO” może ją rozpocząć.
11. Rozwiązanie Oddziału Lokalnego SKKK „BUSHIDO” następuje na podstawie uchwały
Zarządu Klubu w przypadkach: zaprzestania faktycznej działalności Oddziału Lokalnego
SKKK „BUSHIDO” lub zmniejszenia stanu liczebnego członków Klubu na danym terenie
poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
12. Szczegółowy tryb i zasady działania Oddziałów Lokalnych SKKK „BUSHIDO” określa
regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI
Sekcje sportowe Klubu
§34
1. Zarząd Klubu może powoływać sekcje sportowe w Klubie i nadzorować ich działalność.
2. Do prowadzenia sekcji sportowych Klub może zatrudniać pracowników.
3. Szczegółowy tryb i zasady działania sekcji sportowych określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Klubu.

Rozdział VII
Majątek i fundusze oraz sposób reprezentowania Klubu
§35
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§36
1. Funduszami są:
a) składki członkowskie, wpisowe, i inne wpływy z działalności statutowej;
b) opłaty za zajęcia;
c) dotacje, subwencje;
d) darowizny, spadki i zapisy;
e) dochody z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej;
f) dochody z imprez sportowych;
g) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Klubu określają uchwały
Walnego Zebrania Członków i Zarządu Klubu.
3. Klub
prowadzi
gospodarkę
finansową
oraz
rachunkowość,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§37
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Klubu, zawierania umów, i udzielania pełnomocnictwa
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Klubu działających łącznie w tym
Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub
upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§38
1. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie lub o rozwiązaniu Klubu przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia sądu rejestrującego.
3. Rozwiązanie Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków
wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego
Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §22 należy załączyć projekty
stosownych uchwał.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji, powołuje komisję likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o
przeznaczenia majątku Klubu.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX
Postanowienia Końcowe
§39
Statut Stalowowolskiego Klubu Kyokushin Karate „BUSHIDO” zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów 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 tytułem przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust.3 (D. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§40
1. Klub ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o członkostwo podania danych osobowych
obejmujących:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) imiona rodziców;
c) datę urodzenia;
d) PESEL;
e) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
f) nazwa uczelni, szkoły.
2. Klub ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o członkostwo w Klubie podania,
niezależnie od danych osobowych wymienionych w ust. 1, także innych danych
osobowych, a także imion i nazwisk przedstawiciela ustawowego, jeżeli podanie takich
danych jest konieczne ze względu na wyrażenie zgody na przynależność osoby nieletniej
ubiegającej się o członkostwo do Klubu;
3. Udostępnienie Klubowi danych osobowych następuje w formie deklaracji członkowskiej
o przystąpieniu do Klubu i w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Klub ma
prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Klub może żądać od osoby ubiegającej się o członkostwo w Klubie podania innych
danych osobowych niż określone w ust. 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika
z odrębnych przepisów.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1,2,3,4 do danych osobowych, o których mowa,
stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
§41
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego, a poprzedni traci swoją moc prawną.
§42
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia
07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855
z późniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Statutu zawierający zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków
w dniu 02.12.2009r.
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10.02.2010r.

