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Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny i barwy 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Klub Karate Kyokushin, zwane w dalszej części Klubem.  

 

§ 2 

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Opole. 

 

§ 3 

1. Klub posiada osobowość prawną. 

2. Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polski. 

 

§ 4 

1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Karate. 

2. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury Fizycznej. 

 

§ 5 

Klub używa godła, flagi, barw i znaków Polskiego Związku Karate.  

 

§ 6 

Klub używa pieczęci podłużnej i okrągłej o treści: Opolski Klub Karate Kyokushin.  

 

§ 7 

Klub opiera swoją aktywność na społecznej aktywności ogółu członków. 

 

 

 Rozdział II 

Cele i środki działania. 

§ 8 

Celem Klubu jest: 

1. Rozwój karate na terenie działania Klubu. 

2. Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i gospodarczym województwa i kraju. 

3. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych. 

4. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej i turystyki. 

5. Promowanie i organizacja wolontariatu. 

6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Działanie na rzecz ochrony środowiska. 

8. Działanie w zakresie wychowania i polityki społecznej. 
 

§ 9 

Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania: 

1. Organizowanie grup treningowych i szkolenia sportowego. 

2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz udział w wewnątrzorganizacyjnym systemie 

zawodów sportowych. 

3. Propagowanie kultury fizycznej i sportu. 

4. Organizowanie: wypoczynku dzieci i młodzieży, obozów, zgrupowań, kursów, seminariów i innych 

form dla zawodników, instruktorów i innych zainteresowanych. 

5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbanie o ich konserwację, 

modernizację i rozbudowę. 

6. Prowadzenie świetlic środowiskowych, placówek wsparcia dziennego lub innych placówek w celu 

realizacji celów społecznych i wychowawczych. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej. 

8. Podejmowanie innych przedsięwzięć, zgodnych z prawem, jakie okażą się celowe i niezbędne dla 

rozwoju Klubu oraz potrzeb jego członków.  
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9. Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji 

i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań 

publicznych, związanych z realizacją celów statutowych. 
 

§ 10 

Klub realizując cele statutowe może współdziałać z organami administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami  

w zakresie: 

1. Kultury fizycznej i sportu, 

2. Ochrony i promocji zdrowia, 

3. Wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4. Rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, 

5. Promocji i organizacji wolontariatu. 

6. Ochrony środowiska. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki, ustanie członkostwa 

 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Uczestników 

3. Honorowych 

4. Wspierających 

 

Członkowie Zwyczajni 

§ 12 

Członkiem Zwyczajnym Klubu Może być każdy, kto ukończy 18 lat o ile: 

1. Złoży do Zarządu Klubu pisemną deklarację 

2. Uiści opłatę wpisową ustaloną przez Zarząd Klubu 

3. Zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu 

 

§ 13 

Członkowie Zwyczajni mają prawo: 

1. Brać czynny udział w działalności sportowej Klubu, używać godła, barw i znaków klubowych. 

2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów statutowych Klubu. 

4. Korzystać z obiektów i urządzeń Klubu. 

 

§ 14 

Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy: 

1. Przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu. 

2. Aktywne uczestnictwo w działalności Klubu. 

3. Godne reprezentowanie barw klubowych. 

4. Podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego. 

5. Regularne opłacanie składki członkowskiej. 

 

Członkowie uczestnicy 

§ 15 

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba która: skończyła 14 lat, przedłoży pisemną zgodę 

rodziców (prawnych opiekunów) i spełni wymagania zawarte w punktach 1, 2, 3 paragrafu 11. 

niniejszego statutu. 

 

§ 16 

1. Członkowie uczestnicy korzystają z uprawnień członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego. 
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2. Członkowie uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązków o których mowa 

w paragrafie 13. 

3. Po ukończeniu 18 lat członek uczestnik staje się członkiem zwyczajnym Klubu. 

4. Po ukończeniu 16 lat członek uczestnik może ubiegać się o status członka zwyczajnego Klubu o ile:  

-) Złoży do Zarządu Klubu pisemną deklarację 

-) ma co najmniej 3-letni staż w Klubie jako członek uczestnik 

 

Członkowie honorowi 

§ 17 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju Klubu. 

2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa 

wyborczego. 

4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje poprzez uchwałę Walnego Zebranie Klubu 

na wniosek Zarządu. 

 

Członkowie wspierający 

§ 18 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 

działalnością Klubu. 

 

§ 19 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. Korzystać z obiektów i urządzeń sportowych Klubu. 

2. Uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu. 

3. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub na warunkach ustalonych przez Zarząd 

Klubu. 

4. Żądać rozliczeń dotacji udzielonych Klubowi. 

 

§ 20 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

1. Wspieranie działalności Klubu dostępnymi dla nich środkami. 

2. Przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu. 

 

Ustanie członkostwa 

§ 21 

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a) Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie. 

b) Wykluczenia członka Klubu w razie naruszania postanowień statutu lub zasad współżycia 

społecznego. 

c) Skreślenie z rejestru członków Klubu w razie zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

6 miesięcy. 

d) Śmierci. 

e) Rozwiązania Klubu. 

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego. 

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu lub skreśleniu istnieje możliwość odwołania się 

do Walnego Zebrania. 

4. Wykluczenie z Klubu uniemożliwia ponowne wstąpienie w stosunek członkostwa. 

5. Każde ustanie członkostwa wymaga uregulowania zobowiązań wobec Klubu. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu. 

 

§ 22 

1. Władzami Klubu są: 
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-) Walne Zebranie 

-) Zarząd 

-) Komisja Rewizyjna 

-) Sąd Koleżeński 

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 

3. Wybory władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o 

przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. 

 

Walne Zebranie 

§ 23 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 4 lata i jest ono Zebraniem Sprawozdawczo-

Wyborczym. 

3. Raz do roku Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego zadaniem jest ocena 

rocznej działalności Klubu oraz nakreślenie programu na rok następny. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu lub na wniosek 1/3 

członków zwyczajnych, Komisji Rewizyjnej i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

5. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, przy czym termin, miejsce i porządek Zebrania powinny 

być podane do wiadomości członkom, nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania. 

 

 

§ 24 

1. W Walnych Zebraniach biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i 

honorowi. 

2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 100, w Walnych Zebraniach uczestniczą delegaci 

wybrani wg. zasad ustalonych przez Zarząd Klubu. 

3. W Walnych Zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie lub przedstawiciele 

członków wspierających, członkowie uczestnicy oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. 

 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Wybór i odwołanie Władz Klubu oraz uzupełnianie ich składu. 

2. Przyjmowanie sprawozdań władz Klubu za okres kadencji oraz dokonywanie oceny działalności 

Klubu. 

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwalanie zmian statutu Klubu. 

5. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Klubu oraz władze Klubu. 

6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 

7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie i skreślenie z Klubu. 

 

Zarząd Klubu 

§ 26 

1. Zarząd Klubu składa się z 3-11 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesów. 

3. Zarząd Klubu pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

 

§ 27 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

-) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 

-) Podejmowanie działań zmierzających do realizacji uchwał Walnego Zebrania. 

-) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 

-) Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

-) Powoływanie i ustalanie regulaminów działania grup treningowych. 

-) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń kultury fizycznej. 

-) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu. 
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-) Stosowanie wyróżnień oraz wnioskowanie w sprawie nakładania kar na członków Klubu. 

-) Zatrudnianie Kierownika, Głównego Księgowego i innych pracowników niezbędnych 

do funkcjonowania Klubu. 

-) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów 

statutowych Klubu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. 

3. Działalność Zarządu wymaga udokumentowania, a wszystkie uchwały podlegają wpisaniu do 

rejestru prowadzonego przez Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 osób, wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach innych organów 

statutowych Klubu z głosem doradczym. 

§ 29 

W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:  

1. Będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2. Zatrudniona w Związku, 

3. Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§ 30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola całokształtu działalności Klubu między 

Walnymi Zebraniami a w szczególności: 

-) Kontrola działalności finansowej i gospodarczej. 

-) Występowanie do właściwych organów z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie 

wyjaśnień. 

-) Wydawanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich wykonania 

-) Składanie Zarządowi corocznych uwag do planu i budżetu Klubu oraz opiniowania jego bilansu. 

-) Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosku w sprawie 

udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

§ 31 

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczne plany pracy, a wszystkie jej działania są 

dokumentowane. 

2. Komisja odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w kwartale. 

 

Sąd Koleżeński 

§ 32 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 7 osób wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i ewentualnie wiceprzewodniczącego. 

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów statutowych Klubu. 

 

§ 33 

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

-) Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych członków Klubu 

-) Rozstrzyganie sporów wynikających na tle działalności w Klubie pomiędzy jego członkami. 

-) Orzekanie o nałożeniu kar dyscyplinarnych przewidzianych Statutem 

2. Sąd koleżeński wykonuje swe zadania w zespołach orzekających co najmniej 3 -osobowych pod 

przewodnictwem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sądu. 

3. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu zainteresowanych, chyba, że nie stawią się oni na 

posiedzenie zespołu orzekającego pomimo prawidłowego zawiadomienia. 

4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego ustala Walne Zebranie. 
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Rozdział V 

Wyróżnienia i kary. 

 

§ 34 

1. Za aktywny i zaangażowany udział w przedsięwzięciach Klubu mogą być przyznawane następujące 

wyróżnienia: 

-) Pochwała 

-) Dyplom uznania 

-) Nagroda pieniężna lub rzeczowa 

2. Wyróżnienia przyznaje Zarząd Klubu w oparciu o zasady zatwierdzone przez Walne Zebranie. 

 

§ 35 

1. W razie naruszenia postanowień Statutu, uchwał władz Klubu albo zasad współżycia społecznego 

na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary: 

-) Upomnienie 

-) Nagana 

-) Zawieszenie w sprawach członka Klubu 

-) Skreślenie 

-) Wykluczenie 

2. Kary organizacyjne wymierza Sąd Koleżeński po przeprowadzeniu postępowania zgodnie 

z postanowieniami niniejszego Statutu. 

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowanym przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. 

4. Uchwała Sądu Koleżeńskiego w sprawie o wykluczenie lub skreślenie po zatwierdzeniu przez 

Walne Zebranie jest ostateczna. 

5. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego zatwierdza Walne Zebranie. 

 

Rozdział VI 

Jednostki organizacyjne Klubu 

 

§ 36 

1. Dla pełnej realizacji sportowego programu Klubu tworzy się Grupy Treningowe. 

2. Grupy Treningowe działają na zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

3. Grupy Treningowe tworzy Zarząd Klubu. 

4. Dla realizacji programu w dziedzinie społeczno-wychowawczej Klubu tworzy się Placówki 

Wsparcia Dziennego. 

5. Placówki Wsparcia Dziennego działają na zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

6. Placówki Wsparcia Dziennego tworzy Zarząd Klubu. 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze 

 

§ 37 

1. Majątek Klubu tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

-) Wpływy ze składek członkowskich. 

-) Dotacje z budżetu państwa. 

-) Darowizny. 

-) Środki wniesione przez członków wspierających. 

-) Wpływy z działalności statutowej. 

-) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

-) Wpływy z opłat przy realizacji zadań statutowych takich jak organizacja zawodów sportowych, 

obozów sportowych itp. 
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§ 38 

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu oraz zaciągania innych zobowiązań 

upoważniony jest Zarząd Klubu. 

2. Dla ważności oświadczeń składanych w celu wykonania Uchwał Zarządu w zakresie praw 

i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

 

§ 39 

1. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka 

Zarządu, członka władz Związku lub pracownika oraz jego osób bliskich na zasadach innych niż 

wobec osób trzecich. 

2. Związek nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym osobom, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których 

uczestniczą osoby wymienione w ust. 1. 

4. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust. 1, zalicza się: 

-) współmałżonka, 

-) krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II- stopnia, 

-) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej II- stopnia, 

-) osobę związaną tytułem przysposobienia, 

-) osobę związaną tytułem opieki, 

-) osobę związaną tytułem kurateli. 

 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 40 

1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi 

przekazanie jego majątku. 

3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu dla swej ważności wymagają 

zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną. 

 

 

 

Niniejszy Statut zatwierdzono uchwałą 

Walnego Zebrania Klubu dnia 05.05.2006 r. 

Ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą 

Walnego Zebrania Klubu dnia 15.12.2012 r. 

 


