
KARATE KLUB PRUSZKÓW. 

Statut. 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i cele klubu. 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Karate Klub Pruszków (skrócona nazwa KKP) i zwane będzie  
w treści statutu klubem. 
 
§ 2 

1. Klub działa na terenie miasta Pruszkowa i województwa mazowieckiego. Siedzibą 
władz klubu jest miasto Pruszków. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów klub może prowadzić działalność poza 
granicami miasta Pruszkowa i województwa mazowieckiego.  

 
§ 3 
Swoją działalność klub opiera o porządek prawny RP, a w szczególności działa w oparciu  
o statut, własne uchwały i przepisy stosownych ustaw. 
 
§ 4 

1. Celem klubu jest organizowanie, uprawianie i doskonalenie karate tradycyjnego we 
wszystkich formach kultury fizycznej, sportu i sportu profesjonalnego, a także  
promowanie aktywnego, zdrowego sposobu życia . 

2. W szczególności klub będzie: 

a) organizować swoich członków w ramach wchodzących w jego skład sekcji 
b) organizować egzaminy na stopnie mistrzowskie i uczniowskie 
c) organizować i realizować współzawodnictwo sportowe 

d) przygotowywać kadrę klubu do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym,  

e) organizować i uczestniczyć w szkoleniowych obozach sportowych i sportowo-
rekreacyjnych 

f) promować aktywność jako sposób na zachowanie zdrowia i witalności 
poprzez organizowanie i proponowanie szerokim grupom społecznym różnych 
form rekreacji ruchowej i sportu 

g) prowadzić akcje informacyjne i zajęcia profilaktyczne we współpracy  
z lekarzami, fizjoterapeutami, dietetykami i innymi specjalistami    

h) tworzyć ośrodki do uprawiania sportu i prowadzenia zajęć rekreacyjnych 

i) współpracować z organami administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego w zakresie realizacji swoich zadań statutowych 

j) reprezentować swoich członków wobec władz i innych organizacji kultury 
fizycznej w kraju oraz przedstawiać swoje stanowisko w żywotnych dla 
środowiska sprawach 

k) prowadzić niezbędną działalność wydawniczą oraz działalność edukacyjną 
l) realizować inne zadania, do których zobowiązany będzie na mocy ustaw 



§ 5 

1. Klub może prowadzić działalność nieodpłatną oraz odpłatną. 
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność 
statutową.  
 
§ 6 

1. Działalność klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków. 
2. Dla realizacji określonych zadań klub może zatrudniać pracowników. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków. 
 

§ 7 
Członkowie klubu dzielą się na: 

- zwyczajnych 
- honorowych 
- wspierających 

 
§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, które złożyły pisemną deklaracje 
członkowską i uzyskały akceptację zarządu. 

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków, jeżeli uzna, że kandydat nie daje 
rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swoją zgodę od 
spełnienia określonych warunków. Decyzja zarządu w tej sprawie jest ostateczna. 

  
§ 9 
Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd osobom, organizacjom lub 

instytucjom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych klubu. Członkowie 
honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 
 
§ 10 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi w formie pisemnej deklaracji chęć stałego 
finansowego lub rzeczowego wspierania klubu. 
 
§11 
Członkowie klubu mają prawo do: 

1. udziału w realizacji celów statutowych 
2. biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz 
3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz klubu 
4. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stowarzyszenia 
5. noszenia znaku organizacyjnego 
6. udziału we współzawodnictwie sportowym 

 



 

§12 
Członkowie honorowi i wspierający oraz niepełnoletni członkowie zwyczajni korzystają z 
praw wymienionych w § 11 z wyjątkiem pkt.2 
 
§13 
Członkowie klubu zobowiązani są do: 

1. udziału w realizacji jego statutowych zadań i celów określonych przez władze 
2. przestrzegania statutu oraz uchwał i zarządzeń władz, a także wydanych przez nie 

regulaminów 
3. regularnego opłacania składki członkowskiej 

 
§14 
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje: 

1. z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji 
2. poprzez skreślenie z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich 

przez okres trzech miesięcy po uprzednim upomnieniu 
3. przez wykluczenie za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych 

wydanych na jego podstawie lub zachowania niegodnego członka klubu 
 
§ 15 
Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się albo decyzją zarządu. 
 
§16 
Członkom klubu mogą być udzielane nagrody i wymierzane kary. 
Do nagród zalicza się: 

- wyróżnienie dyplomem uznania, 
- częściowym lub całkowitym zwolnieniem ze składki członkowskiej, 
- pokrycie kosztów udziału w imprezie sportowej lub szkoleniu 

- nagrody pieniężne 
Karami są: 

- upomnienie, 
- nagana, 
- zawieszenie w prawach członka, 
- skreślenie i wykluczenie z klubu. 

Nagród i kar udziela zarząd. 
 
§17 

1. Stosowanie dopingu jest niegodne karateki i zabronione. Za stosowanie dopingu 

zawodnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpowiedzialność tę ponoszą 
również inne osoby, którym udowodni się naruszenie przepisów antydopingowych. 

2. Władze klubu zobowiązane są do przeciwdziałania dopingowi i pociągania do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej osób, które nie przestrzegają stosownych 
przepisów  
i zarządzeń. 

 



 

ROZDZIAŁ III 
 

Władze klubu, tryb ich wyboru i kompetencje. 
 
§ 18 
Władzami klubu są: 

1. Walne Zgromadzenie, 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§ 19 
Uchwały władz zapadają większością głosów jeżeli statut nie stanowi inaczej. 
 

§20 
Kadencja władz klubu trwa cztery lata. 
 
WALNE ZGROMADZENIE 
 
§21 

1. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd na jeden 
miesiąc przed upływem kadencji władz lub w każdym czasie na pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 członków lub delegatów, komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu 
jako nadzwyczajne. 

2. Udział w walnym zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni wg klucza wyborczego  
i zasad określonych przez zarząd. Członkowie władz uczestniczą w walnym 

zgromadzeniu z urzędu bez czynnego prawa wyborczego, chyba że są osobami  
o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Podjęte przez walne zgromadzenie uchwały są prawomocne, jeżeli zapadły  

w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do udziału 
w walnym zgromadzeniu oraz w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 
§ 22 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. przyjmowanie sprawozdania zarządu i udzielanie mu absolutorium na wniosek komisji 

rewizyjnej 
2. zatwierdzanie regulaminu działania zarządu i komisji rewizyjnej, 
3. wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej, 
4. podejmowanie uchwał w kwestii zmian statutu lub rozwiązania klubu, 

5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny 
 
§23 
Uchwały Walnego Zgromadzenia, których przedmiotem jest zmiana statutu lub rozwiązanie 
klubu zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności minimum połowy 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przepis §21 ust.3 stosuje się 
odpowiednio.  



 

ZARZĄD KLUBU 
 
§24 
1. Zarząd klubu może liczyć od 3 do 5 osób. Zarząd wybiera ze swego grona na pierwszym 

posiedzeniu Prezesa i Wiceprezesa oraz dokonuje podziału obowiązków pomiędzy jego 
członków. 

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 
 
 
§25 
Do kompetencji i obowiązków Zarządu  należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Walnemu 
Zgromadzeniu klubu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności zaś: 
1. reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

2. realizowanie statutowych celów Klubu, jego planu pracy i przyjętych przez siebie uchwał 
3. zarządzanie majątkiem i funduszami oraz prowadzenie w niezbędnym zakresie 

działalności gospodarczej 
4. podejmowanie decyzji o przyjęciu albo skreśleniu z klubu 
5. określenie składki członkowskiej i wpisowego 
6. opracowanie i ustalanie regulaminu uprawiania karate tradycyjnego zgodnie  

z regulacjami sportowych organizacji ogólnopolskich i nadzorowanie ich przestrzegania 
 
§26 
1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne   Zgromadzenie  

z uwzględnieniem poniższych zasad: 
a) posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na 

trzy miesiące 
b) prawomocne uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa 

c) Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes lub inny członek Zarządu reprezentują klub 
wobec władz i instytucji samorządowych oraz ogólnopolskich. Do składania oświadczeń 
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes lub 
wiceprezes – każdy samodzielnie.  

2. Prezes lub wiceprezes kierują pracą klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu. 
 
§27 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego. 
2. Wyborów komisji rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie. Komisja wyłania na swoim 

pierwszym posiedzeniu ze swojego składu przewodniczącego.  

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności klubu, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

4. Zadania Komisji Rewizyjnej realizowane będą poprzez lustracje oparte o plan pracy  
i przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych. Komisja ma obowiązek 
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu  klubu sprawozdania i przedstawienia wniosku 
w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

 



 

 
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 
 
§28 
1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Funduszami są: 
a) składki członkowskie 
b) darowizny, spadki i zapisy 
c) wpływy z działalności gospodarczej 
d) dotacje 
e) dochody z własnego majątku 
f) środki ze zbiórek publicznych 
3. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej klubu określają uchwały Walnego 

Zgromadzenia i Zarządu. 
 
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU 
 
§29 
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie klubu może wystąpić do Walnego 

Zgromadzenia Zarząd lub 1/3 delegatów. 
3. Uchwała o rozwiązaniu klubu określi sposób likwidacji i przeznaczenia jego majątku i 

funduszy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§30 

1. Wykładnię postanowień niniejszego statutu ustala na posiedzeniu Zarząd. 
2. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy  

o sporcie oraz uchwały Zarządu podjęte w ramach jego kompetencji lub na podstawie 
upoważnienia statutu. 

 


