STATUT
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU KARATE [ZZK]
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ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, cele Związku i jego struktura
§1
Zachodniopomorski Związek Karate (w skrócie ZZK), zwany dalej Związkiem, jest związkiem sportowym
o zasięgu regionalnym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, działającym w formie związku
stowarzyszeń, mającym na celu rozwój i upowszechnianie dyscypliny sportowej Karate.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§2
Związek działa na terenie województwa zachodniopomorskiego i na terenie całego kraju. Siedzibą Związku
jest miasto Koszalin.
Dla realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
Związek został powołany na czas nieoznaczony.
Swoją działalność Związek opiera o porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności działa
w oparciu o statut, własne uchwały i regulaminy zgodne z przepisami ustawodawstwa dotyczącego
działalności sportowej.
Zachodniopomorski Związek Karate [ZZK] posiada osobowość prawną i status okręgowego związku karate.
Związek może używać znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustanawiać
wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.
Znaki określi Zarząd Związku.

§3
Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym. Działa w dyscyplinie sportu Karate we
wszystkich jego odmianach bez względu na reprezentowany styl lub przynależność organizacyjną.

Cele i działalność Związku
§4
1. Celem Związku jest organizowanie, nauczanie, organizacja, uprawianie, rozpowszechnianie, popularyzacja
i rozwój dyscypliny sportowej Karate we wszystkich jego odmianach, stylach i organizacjach na terenie
województwa zachodniopomorskiego oraz skupianie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu w zakresie
Karate na terenie działania związku.
2. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 z późniejszymi zmianami, Związek będzie:
a. Organizować lub prowadzić współzawodnictwo sportowe,
b. Prowadzić działalność edukacyjną, wychowawczą i popularyzatorską w zakresie Sportu,
c. Organizować zawody sportowe,
d. Szkolić oraz doskonalić zawodowo trenerów i instruktorów, a także szkolić sędziów sportowych,
e. Współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji
swych zadań statutowych,
f. Realizacji zadań publicznych w zakresie:
− podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
− ochrony i promocji zdrowia.
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
− krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
− upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
− działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami.
g. Prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą,
3. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty
wewnętrzne dotyczące jego działalności.
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§5
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
§6
Związek może być członkiem krajowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
§7
Związek w swojej działalności współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
pionami sportowymi oraz innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.
§8
Wszelka działalność związana z organizowaniem i uprawianiem Karate musi być zgodna z przepisami prawa
a w szczególności obowiązującymi w Zachodniopomorskim Związku Karate.

ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki członków Związku
Nabycie i utrata przynależności
§9
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§ 10
Członkami Zwyczajnymi są:
1. Kluby
sportowe
działające
na
terenie
działania
Związku,
działające
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, prowadzące szkolenie w zakresie Karate we wszystkich jego odmianach bez
względu na reprezentowany styl lub przynależność organizacyjną, które złożyły pisemną deklarację
przystąpienia do Związku wraz z dowodem uiszczenia opłaty wpisowej, i zostały pisemnie przyjęte przez
Zarząd.
2. Członkostwo zwyczajne następuje poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej członka
zwyczajnego przyjęcie w poczet członków przez Zarząd w drodze uchwały, o której podjęciu Zarząd
powiadamia zainteresowanego na piśmie.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Związku, jeżeli uzna, że kandydat nie spełnia
wymogów określonych w niniejszym statucie.
4. Na odmowę Zarządu w sprawie przyjęcia na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia
w tej sprawie jest ostateczna.
5. Członkowie Komitetu Założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania Związku.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być:
a. inny klub sportowy działający na terenie działania Związku, niż wymieniony w § 10, który prowadzi
szkolenie w zakresie Karate we wszystkich jego odmianach bez względu na reprezentowany styl lub
przynależność organizacyjną i posiada odrębną sekcję i kadrę szkoleniową Karate oraz zgłosi chęć
przynależności, zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Związku i zadeklaruje pomoc
finansową lub organizacyjną na rzecz Związku,
b. osoba prawna, która zgłosi chęć przynależności, zobowiąże się do przestrzegania statutu Związku i
zadeklaruje pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający działają w Związku za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§ 12
1. Godność członka honorowego nadaje się na wniosek Zarządu, Walnego Zgromadzeniu, osobom fizycznym
szczególnie zasłużonym dla rozwoju Karate.
2. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu, Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
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§ 13
Przyjęcie na Członka Zwyczajnego i Wspierającego Związek następuje uchwałą Zarządu Związku na podstawie
pisemnego zgłoszenia.
§ 14
1. Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Związku
b. zgłaszania postulatów i wniosków wobec Władz Związku,
c. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu,
d. posiadania licencji członkowskiej,
e. korzystania z rekomendacji, gwarancji opieki Związku w swojej działalności,
f. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Związek.
2. Członkowie Honorowi i Wspierający posiadają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15
1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego Związku,
b. przestrzegania zasad statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Związku,
c. dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,
d. dbania o dobre imię Związku,
e. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Władze Związku,
f. udziału w zawodach i turniejach zorganizowanych przez Związek lub jego członków.
2. Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje bezpośrednio poprzez swoich przedstawicieli.
§ 16
Członkowie Zwyczajni i Wspierający mogą nawiązywać kontakty sportowe z innymi organizacjami i stylami
karate jak również przedstawicielami innych sztuk walki w kraju i zagranicą.
§ 17
Członkostwo Zwyczajne i Wspierające Związku ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań finansowych.
2. Utraty osobowości prawnej lub zaprzestania działalności w zakresie Karate.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres roku po uprzednim
pisemnym doręczeniu upomnienia.
4. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie.
5. Członek Honorowy Związku automatycznie traci członkostwo w Związku w wyniku pozbawienia praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
6. Likwidacji, bądź postawienia w stan upadłości członka Związku.
§ 18
1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Władz
Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:
a. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
b. odmowy pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
c. zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: zawieszenie polega na
okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału w systemie
rozgrywek sportowych realizowanych przez Związek,
d. wykluczenia członka za działalność na szkodę Związku.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Po tym terminie
orzeczenie staje się prawomocne.
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Nagrody i wyróżnienia członków Związku
§ 19
1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny Karate instytucji,
organizacji, klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy Związku
zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Związku ma prawo występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych członkom i
osobom zasłużonym dla Związku.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE ZWIĄZKU
Tryb ich wyboru, uzupełnianie składu i ich kompetencje
§ 20
WŁADZAMI ZWIĄZKU SĄ :
1. Walne Zgromadzenie .
2. Zarząd Związku.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

Walne Zgromadzenie
§ 22
1. Najwyższą Władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż
dwa razy w ciągu kadencji. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborczy zwoływane jest przez Zarząd Związku co cztery lata,
w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
3. Raz w roku odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących Władz związku.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Prezesa Zarządu.
5. Wybór Członków Zarządu.
6. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Członka
Komisji Rewizyjnej.
7. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu się Związku.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
a. w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach Członka Związku,
b. wniesionych przez Członków Związku.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku.
11. Zatwierdzanie regulaminów działań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
12. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
13. Rozpatrywanie skarg Członków Związku na działalność Zarządu.
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§ 24
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – osoby uprawnione do reprezentowania Członków Zwyczajnych,.
2. Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Członkowie honorowi, członkowie ustępujących
władz, przedstawiciele administracji państwowej oraz zaproszeni goście.
§ 25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zawiadamia członków co
najmniej na 21 dni przed terminem.
§ 26
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji
Rewizyjnej, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Związku lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 2 miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd Związku
§ 27
1. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa, 1 wiceprezesa, skarbnika, ewentualnie
sekretarza (o ile zostanie powołany), członków zarządu - wybieranych spośród przedstawicieli
(pełnomocników) członków zwyczajnych przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
2. Prezes Zarządu Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze oddzielnego
głosowania w głosowaniu jawnym lub tajnym na okres czteroletniej kadencji.
3. Zarząd Związku ze swojego grona wybiera Wiceprezesa oraz dokonuje podziału obowiązków między
pozostałych członków zarządu. Zarząd może wybrać ze swojego grona Sekretarza, Skarbnika.
4. Z zastrzeżeniem Członek Zarządu Związku nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach
Związku.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Bieżące kierowanie działalnością Związku.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
5. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
7. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego członków.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Związku.
9. Ustalenie kalendarza imprez.
10. Występowanie w sprawie nadania lub odebrania Honorowego Członkostwa.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa.
12. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
13. Uchwalania regulaminów rywalizacji sportowej w sposób nie sprzeczny z przepisami Polskiego Związku
Karate.
14. Występowanie z inicjatywami mającymi na celu pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Związku.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów.
§ 30
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, działalnością bieżącą Związku kieruje Prezes Zarządu.
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Komisja Rewizyjna
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych spośród przedstawicieli
(pełnomocników) członków zwyczajnych przez Walne Zgromadzenie Członków Związku.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja rewizyjna przedkłada Zarządowi celem ustosunkowania się
oraz przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji może brać udział w posiedzeniu
Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Zarządu wraz
z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.
§ 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być pracownikami Związku,
c. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Władz Związku i ich członków złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 33
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a. dochody z działalności statutowej odpłatnej.
b. dotacje,
c. nawiązki zasądzane przez właściwe organy Państwa
d. wpisowe, składki roczne członków Związku,
e. darowizny, spadki, zapisy,
f. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
g. świadczenia zadeklarowane przez członków wspierających Związek,
h. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.
§ 34
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest
współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 35
1. Ubiegający się o przyjęcie do Związku składają wniosek do Zarządu.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Związku w ciągu czterech
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.
3. Składkę członkowską, opłatę wpisową oraz ich wysokość ustala Zarząd Związku.
4. Płatność składki członkowskiej na rok bieżący ustala się do 31 marca każdego roku.

7

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
1.
2.

3.

4.

§ 36
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Związku następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia, podjętej w trybie przewidzianym w statucie.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana jak również rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Związku. Walne Zgromadzenie wskazuje fundacje lub stowarzyszenia, mające
podobne cele statutowe jak Związek i nie nastawione są na osiągnięcie zysku, na rzecz których przejdzie
majątek Związku, po wypełnieniu jego zobowiązań.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r .
Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o Sporcie.

Postanowienia końcowe
§ 37
1. Interpretacja i wykładnia postanowień niniejszego statutu należy do kompetencji Zarządu Związku.
2. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r . Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r.
o Sporcie.

Statut zatwierdzono podczas
Zgromadzenia Założycielskiego

- Przewodniczący

..............................................

- Protokolant

..............................................
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