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Walnego Zebrania Ścinawskiego Klubu Karate Goju Ryu
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STO\,VARZYSru,NIA
KARATE GOJU RYU SHUSEIKAN POI/.ND

Rozdzial I
Posbnowienia ogólne

5r'
Stowazyszenie nosi nazwę: Karate Goju Ryu Shuseikan Poland i jest stowarzyszeniem oraz 1nsiada
osobowość prawną.

$2.
Czas trwania Stowar4'szenia jest nimgraniczony.

s3.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów, zaś siedziba
władz naczelnydt mieści się w Scinawie.

s4.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy spcrłecznej członków. Do prowadzenia swyÓ Epraw

może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może być czł.cnkiem innych organizacji zrzeszającyeh kluby sztuk walki i innycłl

organizacji sportowyctr.

s5.
1. Stowarzyszenie może używać pieczęct, godła, flagi, odznak, znaków graficznyctr i barw.
2, Stor,rrarzyszenie może wydawać swoim człoŃom legitymacje członkowskie i honorowe.

t.
2,

s6.
Nazr,va Stowarzyszenia jest prawnie zasttzezona,
Stowarzyszenigmoże iirvwaó nazwy skróconej - Goju Ryu Ścinawa oraz jej odpowiednika w językach
obcvctr.

Zaspokajane potrzeby mieszkańców w zakresie aktywnośct spolecznej, zdrowotnej, sportowej.
Przeciwdzialanie patologiom spolecznym jak alkoĘoliag1qprkomania.

Sz.
Stowanł'szenie może powoływać jednostki terenowe - oddzialy, obejmujące zasięgiem działania jedną lub
kilka miejscowofoi, gmin, powiatów, województw. Terenowa jednostka organizaryjna Stowarzyszenia może
posiadać osobowość prawną.

Rozdzlał II
Cele l sposoĘ działania

$8'
Celem Stowarzyszenia jest:
1. organizowanie oraz tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury frzycmej i rozr,rroju

a{atyckich sportów walki.
f, Prowadzenie dzialalności sportowej, wychowawczej wśńd adeptówwschodnich sztuk walki.
3. Reprezentowanie barw klubu, miasta i krąju w imprezach ęortor,v1rch o zasięgu krajowyrn

i międzynarodowym.
4, Upows'ectrnianie, popularlzacja, promocja oraz organizowanie uprawiania, roa,roju i doskonalenia

dyscWliny karate we wsaystkich formach kultury flzlrznej i sportu.
5. lftzewienia zamilowania do systematycznego uprałviania sporfir i rekrcacji frzycznej oraz popularyzacja

zdtrcwego sposobu Ą,cia wśród mieszkńców w Ęonactr dzialania.
ó.
7,
8. 1PCzynny udzial w życiu spolecznym.

gtowsrzyszenie reallzuje swoje cele poprzez:
t. Utnymanie i podnoszenia sprawnoścl fi

\!
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2. organizadęzajękarate.
3. Uddał c'łońt.o*trubu w seminariach szkoleniowydr, zawodach i mitingach. .
Z. Integrację dzieci i mł'odzieży oraz plzełamywanie barier wiekołvyctr i środowiskowych, kształtowanie

postaw prozdrowotnYch.
5. tlpo*s"ect,nianie wśrodowisku amatorskiego sporlu karate ukierunkowanego lra samoobronę.
ó. rózytecane, kulturalne zagoqlodarowanie czasu wolnegg dzigci, młodzieżyi osob dorosłych.

7. Prowadzenie wqńŁawodnictwa q)ortovrego w środowisku dzieci, m.łodzieży i doroslych.
b. Udział zawodników i trenerów klubu w międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych imprezach

sportowych.
g. Przekaą1wanie informacji i dobrych przykładów osób, które osiągnęły sukcesy sportowe.
io. Realizację programów szkoleniowych z dziedziny samoobrony i z dziedziny psychologlcz.nej'

rr. Prowadzeńe *spółpracy z instytucjami, organizacjami oraz władzami sportowymi z kraju i zagranicy
w zakrąsie rozvrroju, szkolenia i popularyzacji karate i sportu.

rz. Przeciwdziałanig patologiom spcłecar1,rn jak alkoholizm, narkomania - aktywne wykorzystanie czasu
wolnego oraz predyspozycji sportowydr dzieci, młrcdziery i dorosłyctt.

13. ztzeszanie osób chcących uprawiać karate.
r4. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu estetyczno moralnego wśr,ffi zawodników,

instruktorów i dńałaezy, zgodnego z etykietą karate.
15. organizowanie szkoleń, zgrupowń oraz prowadzenie ośrodków szkoleniowych.
16. Budowę obiektów sportołvych.
r7. Prowadzenie popularyzacji karate w mediach i własnych wydawnictwach.

5 ro'
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogolnych zasadach określonych ry odrębnych
przęisach. Dochód z działalności gospodarczej.Stowarzyszenia służy realizacji celów Stafutowych i nie może
byćinenaczony do podziału między jego członków.

Rozdzial III
Członkowie, iclr prawa i obowiązki

$u.
1' Czł.cnkami Stowarzyszenia mogą byó osoby fizyczne i prawne.
2. osoba prawna może być jedńe członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia i działaó

w Stowarzyszeniu przez swoiego przedstawiciela.

S rz.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) czl'onków nrryczajnyctr,
2) czlonków wspierającyclr'
3) czlonkówhonorcwych.

S rg.
1. Cz}onkiem zrruyczajnym może być osobafrzycma, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie

pozbawiona praw publicznych. 
-2, bzlonkiem ń"vczijnym ńoże być osoba frzycna niepelnoletnia, prryjęta za pisemną ?g.dą swoictt

przedstawicieli ustawowyclr lub opiekunĄv. Niepełnoletni czlonek slo\ry.ar'y.szglia nie posiada c4ilnn€go
i biernego prawa wyborczego. Prawa te nabywa z drwilą uryskania pe}noletniości.

3. Członkiórrr.wspierającym ńoze byó gsoba prawna' organizac1a,.instytucja lub osoba fizyczna pełnoletnia,- która zainteróowana-Jest dziatalnością Stowarzyszenia oraz deklaruje na jego Eecz pomoc ffnansową,
rzeczową lub inną.

4, Cz}onków złvyczdjnych i r,vqpierąiących prayjmuje w fuodze trctrwaĘ Zamąd, na podstawie pisemnej

c.
6.

deklaracji.
Czlonkowie zr,ryoąjni i wspierąjący należą organizacyjnie do wlaściwe.go terenowego oddzialu.
Godność czlońka honorowego nadaje ?lan;ąd Glówny osobom firycznym, prawnym' organizacj'ą'
lnstytucją, które wniosly szczególne zaslugi dla rozr'roju Stowanys",|nia i realiz.adi celów statutoĘłh.
Cztónkońe honorowi nie ponoszą żadnydr świadczeń z tytulu prrynależności do Stowaryszenia.
Godności czlonka honorowego pozbawia Zanąd Glówny.
Godność czlonka honorowego może ustać na skutek zrz€czenia slę.
6odność Honorcwego Prezesa Zanądu lub Czlon}ffiąrządu stowarryszenia ry9ż9 być.nadana na
wniosęk aanądu Glównego, pnez Walne Ębtsieolżlo.p&o* osobie szq9uólni6""}aslużonej [la
Stowarzyszenia. 

.'l. "' '-.,,ui...: ' 
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l.
94.

Czł.onek rwyczajny ma prawo do:
r) człmnego i biernego pra\Ma wyborczego do władz Stowarzyszenia,
z) zgłaszaniaopinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) udziału w realizacji celów i zadań statutowyctr,
Ą reprezentowania barw i noszenia od.znak Stowarązszenia,
5) uczestnictwa w imprezach organŁowanych przez Stowarzyszenie,
ó) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzęfu będącego na wyposłźeniu Stowarz5łszenia, zgodnie

z obowiązującymi wtym zakresie regulaminami,
il wolnego wstępu na imprezy organizowanepuzez Stowarzyszenie,
8) rezlgnacji z członkostwa w kaźdym czasie na podsawie pisemnego oś'viadczenia,
9) udziału we współzawodnictwie sportoqnn na zasadach określonychprzepisami,
ro) zdobywania stopni uczniowskich i mistrzowskich w karate zgodnie z obowiązująrymi w tej mierze

przepisami,
rr) ubiegania się o nadanie kategońi instruktorskich, trenerskich i sędziowskiń zgodnie z ustalonymi

w tym zakresie przepisami.
Czl.onek zrłvyczajny obowiązany jest do:
r) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
z) aktywnej realizadi stafutowych celów i zadań Stowar5i:szenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i poszanowania jego majątku,
Ą regularnego opłacania składek i innych świadczeń narttrz, Stowarzyszenia.

5 rs.
Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego pra\Ma wyborczego, posiadają prawa
określone W $ 14 ust. 1 pkt 2-B.
Członkowie wspierająry i honorowi mają prawo brać udział - z glosem doradcąrm - w stafutołvyctr
wladzach Stowarzyszenia.
Członek wspierającyposiada obowiązki określone w $ r4 ust. 2 plft 1-4.
Członek honorrcwy posiada obowiązki określone w $ t,ł ust. z pkt r-3.

9 ró.
Cztonkostwo zr,uyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rerygnacji z ptryna|eności do Stowarzyszenia, zgł'oszonej na piśmie Zatz4dovń,

po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązan odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci człcŃa,
3) skreślenia z listy czlonków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z o$atą składek

czlonkowskich lub innyctr zobowiązań, pnezokres przekracza1ąq 3 miesiące,
4) w wyniku podjęcia uchwały Zanądu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia za poważne naruszenie statutLl,

przepisów wewnętrznych wydanydr na jego po<lstawie lub zachowanie niegodne cz.lorika
Stowanyszenia,

5) wykorzystania umiejętności w zakresie karate w sposób niezgodny z etyką karate,
ó) skazania prawomocnyrn wyrokiem sądu na utratę praw publicznych,
il rozr,viązania Stowarzyszenia.
Czhonkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
r) dobrowolnej rez1rgnacji z przyna|eimości do Stowarryszenia, zgloszonej na piśmie Zarządova,

po uprzednim uregulowaniu wszelkidt zobowiązań odnośnie Stowarryszenia,
z) śmierci czlonka, roa,viązania, likwidacji, upadlości lub utraty osobowości prawnej pnez czlrcnka

wspierającego. Ustanie czlonko.*wa na skutek rczwiąz'ania, likwidacji, upadlości następuje z dniern
uprawomocnienia się oneczenia w tej sprawie. Ustanie czlonkostwa na skutek utraty osobowości
prawnej następuje z dniem po{ęcia czynnoścl przez likwidatora osobyprawnej,

3) w wyniku podjęc'a uctrwaly Zanądu o wykluczeniu fe stowarzyszenia za powaźne naruszenie statutu,
przepisów wewnętrzrrych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne czlonka
Stowarzyszenia,

4) skreślenia z powodu nieuoprawiedliwionogo zalegania ze swoimi zobowiązaniami wobec
Stowarzyszenia, przez okres przokraczdący ó mlesięcy.

w przypadkach określonych w 9 ró ust. 1 pkt 3.5' ust. 2 pkt 3.4' orzeka Zanąd podąJąc przyczyny
skreślenia lub wykluczenla'
ocoba wyk|uczona |ub skreślona ma pra$o wnies|enia odwolanla w terminie z dnl od daty doręCIenia

1.

2.

3.
4.

1.

3.

Ą.

5.
ó.

utoownej uchwaly.
Do osób, którym odmówiono prawa czlonkostwa
osoba, która przestala b),ć czlonk|em Bto1

zasady okręślone w tmt. 4.
jest wszystkie

sto tut $towarryrrpnlu ltn rste .t$'ł}
\

z&ldqzanla względom Stowatąnzenla
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RozdziałIV
organy Stowarz5łszenia

l. WladzaminaczelnymiStowarzyszeniasą: 
5tz.

r) Walne ?.ebranie Czł'onków,
z) 7-arządGł'ówny,
3) Gł'ówna Komisja Rewizyjna,

I rB'
l. Ibdencja Zanądu Gł.ółvnego i Gł.ównej KomĘi Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lata, a ich wybór

odbywa śęw głosowaniu jawn5rm, zwlkłą większością głosow obecnych członków Walnego Zebrania
Czł'onków.

2. Uchrvały Zarz;ądlu Głównego Stowarzyszenia, podejmołvane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
g}'osów, prry obecności co najmniej połrcury ogólnej liczby uprawnionyctr czł.onków (kworum), chyba, że
statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, głros Prezesa Zarząda Głównego jest
rozstrzygający. Na podstawie uchwały pebrego składu, Zatząd Gł'ówny Stowarzyszenia może podejmowaó
udrwaĘ w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały Głółvnej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w gł'osowaniu jawnym, zr,vykłą większością
gł.osów, przy obecności m najmniej połrowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że
statut stanowi inaczej. Na podstawie udlwały pełnego składu, Główna Komisja Rewizyjna rnoze
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

$ rg.
W prą1padku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci czhonka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowywładz jest uzupełniany popruezkooptację ztym,ire|iczbaczłoŃówwładz pochodząqchzkooptacji
nie może przehoezyć r/3 ogólnej liczbyczłonkówpochodzących z rłyboru.

S zo.
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddzia}u przu Zarząd Główny

wymaganyjest wniosek co najmniej ro osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będąqrch
już jego czł'onkami rwya'Ąnymi. T\,rrorząc od&iał, Zanąd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz
siedziĘ.

2. Wladzami oddziału sa:
1) Walne Zebranie ciłonków oddziału,
2) Zanądoddziału,
3) Komisja Rewiryjna oddziału.

S zr'
1. Kadencja Zarządll oddziału i Komisji Rewizyjnej oddziału Stowarąłszenia trwa 6 lata, a ich wyMr

odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych czlonków Walnego Zebrania
Czl'onków oddziału.

2, Uchwały Zanądu oddziału Stowanryszenia, podejmowane są }v glosowaniu jawnym, zvqyklą większością
glosów, przy obecności co nąjmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych czlonków (kworum), chyba, że
statut stanowi inacaej. W przypadku ńlvnej licńy glosóĘ glos Prezesa Zanądu oddziału jest
rozstrzygąjący. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zanąd oddziału Stowarzyszenia nuźe
podejmować uclrwaly w głosowaniu tąinym.

3. Uchwały l(omisji Rewiąłnej oddzialu' @ejmowane są w głosowaniu jawnym, zrłyklą większŃcią
glosów, przy obecności co najmniej polołvy ogólnej lioby uprawnionyc}r czlonków (kwrcrum), ctryba, że
statilt stanowi inaczej. Na podstawio uchwaly pelnego skladu, I(omisja Rewizyjna oddzia}u rnożę
podejmować u&waly w glosowaniu tajnym.

I ez'
w prz1padku ustąpienia, wykluoenia lub śmierci czlonka wladz oddzialu Stowarryszenia w trakcie kadencjl,
sklad osobowy wladz Jest uzupe}nlany popr'zez kooptację Z tflTl, że |iczba czlonków w}adz pochodzącydr
z kooptacji nle może przekroc;ąć t/g ogólnej licaby czlonków pochodzącph z wyboru.

Wnlns Zcbranle CzlonMw

Walne Zebranie CzlonkówJost ną|wy'ższą wh
W Walnym Zebranlu Czlonków biorą udzial:
l) z glosem etanołvlącym. crlonkowie
z) z glosem doradcrym - czlonkowlo w

t.
?,

- tokrt J

lll/ir*r*
ś|tatut stowanyrron la |hro to

$
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t.
2.
3.
4-
5-
ó.

8.

S24.
\Yalne Zebranie Członków może być zvyy'czajnelub nadn,vyczajne.

ś";;ń;."" wuń ż"nńńe c"tonkó* ź*.*oj".'ię *ńołofue trwania kadencji władz Stowarzyszenia.

$;.-;"dil;-wyborcze Walne Zebranie Czł'onków nnrcłuje się raz na ó lat.

il';ilab;*ió cłó"to* obraduje wg uchwalone E! Pruez siebie regulaminu Ęud.
ou."a.ńw"t".gońb,u^akieruje P}ezydiumwsk}adzie: przcwodniczącyi sekretarz.

6a;- wańso żóu.o"iu o"ybie'ańe jest w głosowaniu jao*ym, 
"*"ykłą 

większością obecnych

czlonków.
o .i;il' terminie i porządku obradWalnego Zebrania Czł'onków ZarządGłównypowiadamia czlonków

co nai-ttiej na 7 dni przedterminem zebrania'
t'"h;'"ły wa"óso du.ania Czł.onków zapadala zwykĘ większością głosow w glosowaniu jawnym przy

;ń'&"i, ó *ja1ńó p"'ł.*y 
"pi"*"io"v"t' 

óó głosońnii w.pierwszym terminie, a w drugim terminie

b;;glfi 
"uii""Ń-ó6o"vót'. 

w'1''" Zebranie Ćao*o* może udrwalićtajnosc głosowania.

g 2s.

W sprawactr, w których Statu! nie. określa włŃciwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał

należy do Walnego 7.ebrania Czł'onków.
il kó;ń"ńcji fuatnego 7.ebrantaCzł'onków w szczególności la1.eżryz

r) udlwalenie stahrtuijegozmian,
z) uchwalanie regulaminów Stowarzys-zenia,

.' ńuo. i odwoływanie czł.onków władz Stowarzyszenia,

ąl ,ó4atry*anie i zatwierdzanie sprawozdń władz Stowarzyszerria,

;j ńń"jńo*"nieuctlwały9*"*i31*iu Stoqarzysz.enia.iprzeznaczeniu jego majątku,
"dl la*i-&za.,ie o"t*uiWuiń"go ż.ebrania Członl<ów oddżiału, w razie ich sprzecarości z przepisami

prawa, postanowieniami stitutu oraz uchwałami władz nadrzędnyc}r,

ń io'p"tiy*..'ie odwołań od uchwał Zaruądu Głównego,

ó "u-ó"ilni" "zł'cnkowstwa 
honorowego na wniosek Zarz.ąda Głównego,

9i uctrwalanie gł.ównydr kierunków działalności,
iól 'dł"r""t 

ufióroio.i"mustępującemu Zarządowi Głównemui Głównej Komisji Rewizyjnej.

1.

2.

1. Nadzrrryczajne Walne Zebranie Członków
prrypadkach:

Zarząd Główny w srczególnie uzasadnionydt
$ 26.

nvoluje

2.

3.

r) z własnej inidatywy,
il na żądańie Głównej Komisji Rewizyjnej'

;' ii^-p-i'.ńńv *"#.k; il.'1'.niói ń ogólnej licńy zarządów oddzialów lub '/z uprawnionyc}r

do głosowania członków nrvyczajry9!:
ZarzadGł'Ówny jest 

'"6;;ą";'i 
iibiicNadzrrvyczajne]ilalne Zebranie Czł.onków w ciągu 3o dni, od dnia

óińńa"ia żą-dinialubwnibskńokreślonegoqust. 1 pkt z1 3. t ! lt- l-tl_-.
Ńia^i"y.i.:nó watne-żeuranie Członków oóraduje w1łącznie nad sprawami, dla których zostało n,vołane.

7arząd'Główny

9zr.
zarząd Glówny je9t naczelną. *.Ę9-"$ Stowarzyszenia. $eruje on całoksztahem działalności

ffiń-''ryo.nia, "gódnie; 
*Ńłuńf Ńalnegozellfoi. Czlonków, ieprezentuje je na zewnątrz i ponosi

odpo''ióŁialność przed Walnym Zebraniem CzłonkÓw.

zabĄdGlówny składa sięz 4 -8 członków.
;,a;Gńńi-*]'bidffi !ńq'grona-Prerydium w liczbie do 5 osób. W sklad Prezydium wchodz4:

P'€;;, dwóctr Wicepnezesów, Sekretarz, Skarbnik.
iffiiu'-ilibruje ailń'Ńaą Ńó*ar"ys'erria w okresie mi$zy posiedzeniami Zarządu Głównego.

żit* l.o*peteńcji Prerydium określa &arząd Gl9*v.
ffi,ódd;lfiń ż1*lgi ctońńęgó i:ego Prerydium ustalaregulamin uchwalonyprzezZanądGlówny.
Posiedzerria zanąaućrońigo oauńąiąlię !t/.ĘlaĘ potnęby, nie rzadziej jednak.niż czt9ry rary w roku.

i#ffii; ńffi"dilń;1;-'*óhłió.prezes zańddu cłońęsg z wlaśńej inicjatywy lub na wniosek

;.ffi';j Vg .Jń"'.óń zariąau G}óivnego, wtermlirie z dni od dnia zgloszenia wniosku.

t.

2.
3.

4.

5.
ó.
7.

l.
$ eg.

Do zakreg dzialania &arządv Glównego naleźy:
ii ,ań.l' uchwal wrllęgg Zebran-la Czlonkór1
il kierowanie bieżącą dzialalnośclą st
r) uśalanie budż*u stowarzyBzenla'3) ustalanie budż*u
{' sprarłowanie zarządu.nad rną|ą.tklem
jt podejmowanie dec)di w sPrawie

i/'
P" ł_Tc !

stó tu t stowu ruyr'lp n l g - tokrtJr,'d
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ó) ustalanie wysokości składek czł'onkowskich, wpisowego oraz terminów opacania i warunków
zw'olnienia,

) podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania
przekraczającego kwotę zo ooo zł,

8) zw-oływanie Walnego 7'ebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wyHuczania członków,
ro) składanie sprawozdń ze swej działalności na Walnym Zebraniu Czhcnków,
rr) powoływanie i rorwiąrywanie jednostek terenowych - oddział.ów, określanie zasięgu ich działania

oraz siedziby,
rz) kmrdynou/anie działalności jednostek terenotrych,
r3) zarvieszanie w czynnościach Zalządów oddział'ów, jezeli ich działalność jest niezgodna z przepisami

prawa' postanowieniami statutu lub uctrwałami władz Stowarzyszenia,
14) zawieszanie uchwał Zanądów oddziałów, w rańe ich sprzecaności z przepisami prawa'

postanowieniami stafutu oraz udtwałami władz nadrzęclnych,
r5) zatwierdzanie programów dzia}ania oddziałów,
16) uchwalanie regulaminów pruewidzianych w stafucie, w tym ramowych regulaminów zarz4dów

oddziałów,
r7) rozpatrywanie odwołań od udrwał Zalządów oddziałów w sprawach okreslonych w $ 16 us. 3,
r8) zatrudnianie i zr,rralnianie pracowników stowarz5nzenia,
r9) uchwalanie regulaminu pr4yjmowania członków,
zo) uchwalanie regulaminu organizaq{nego,
zr) uchwalanie regulaminu nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich w karate Goju Ryu dla

Sz,koły Shuseikan,
zz) ustalanie pieczęci, godła, flagi, odznak, anaków graficznych i barw,
z3) ustalanie wzońw legitymacji członkowskidr, honorovq'ch,
z4) powoływanie i rozruiązywanie komisji specjalisĘcznych, sekcji sportolvych i ich kierownictw,
z5) rozpatrywanie wniosków, podejmowanie uchwał,
z6) zaŃerdzanie zmian adresu siedziby Stowar:ryszenia.
W razie zawieszenia Zarządlu oddziału (ust. 1pkt rz), Zaruąd Główny powołuje Zarząd T}rmczasow5',
który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu oddziału przez Walne Zebranie Człrcnków
oddziału.
Do bieżącej obsługi Zanądu i innyclr organów Stowarzyszenia, Zarząd Główny może powolać Biurrr
Stowarryszenia, określając jego organizację i zasady działalności.

Główna Ifumisja Rewiryjna

S 29.
Glówna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
dzialalnością.
Glówna Komisja Rewizyjna sklada się z 3 członków.

s 30.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewiryjnej należy:
r) kontrolowanie calokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) rr1stępowanie doZanądv Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) zglaszanie Zarządowi Glównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwal Walnego Zebrania

Czlrcnków oddziału lub Zarządu oddziału, sprzecznych z postanowieniami prawa' statutu lub
uchwalami wladz nadrz$nych,

ł prawo Ędania zrvolania Nadzwycząjnego Walnego zebrania Czlonków w razie stwierdzenia
nioty'viązywania się przez Zanąd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zrrołania posiedzenia Żanądu Glórvnego,

5) zsołanie Walnego Zebrania Czlonkóu w razie nie zr,r'olania go p|7az Zanąd Glówny w terminie
ustalonym stahrtem,

ó) slrhdanie na Walnynr Zebraniu Czlonków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
abolutońum naczelnym wladzom Stowarzyszenia,

i sliladanie sprawozdań ze swej dzialalnoścl na Walnym Zebraniu Czlonków.

|. Cdcrłortie GłÓwnej KomisJ| Rewtzyjnąlnle mogą lnnych funkcji we
Głó'rna Komisja Rewizyjna dziala na pod$ta
Głół.rra KomĘa Rewią{na ma prawo ż

dabrir pisemnph lub ustnrch

l.

2.

2.
3.

c)
ita

\$

$ gr.

l''łE.C \
Stntut $towarzyraonla

siebie



S gz.
rY prąpadkach określonyctr w 9 3o ust. 1 pkt 3 Walne Zebranie Członkółv winno być n'vołane w terminie nie
dćńi" niż 3o dni od daĘ zgł'oszenia ż_ądania, a posiedzenie Zaruąda nie później niż w terminie 14 dni
od da.r. zgloszenia żądania.

RozdziałV
Jednostki terenowe Stowarryszenia . oddziały i ich władze

g 33.
L Dla sprawnej realizacji zadań łvynikających ze statufu Zaruąd Gł'ówny powclłuje oddziały, wg zasad

określonychw s 7i s zo ust. 1stafutu.
L odddali Stowarzyszenia uźywają nazw5i: Karate Goju Ryu Shuseikan wrz z naz\^/ą miejscowości,

r..której mieści się oddział.
3 oddzijv Stowazyszenia mogą używaćnazrrqy skróconej Ęu Ryu wraz znanuą miejscowości, w której

mieści się oddział oraz jej odpowiednika wjęzykadr o.bcych.

+ Rcrtiązinie oddziału ńastępuje na podstawieuchwałyZaryądu Głó*ego wprzypadku:
r) zapIzestania faktyczndj działalności przez oddnał lub 'zmniejszenia.stanu liczebnego czł.'onków

po^nizej liczbywymaganej dla jego powcłania przezokresd}uższyniż r rok,
z) z]oźnrua przez Zarząd oddziału wniosku o r orwiązanie oddziału.

s 34.
Wlarl'ami oddziału są władze określone w $ zo ust. 2.

Walne Zebranie Członków oddziału

s 35.
t. Walne Zebranie Czł'onkówoddziału jest najwyźszą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Czł.onków Oddziału może być zvryczajne lub nadzr.vyczajne.

s 36.
Do Walnego 7'ebrania Członków Oddziału nąleryj 

.

o uchwalanie programówdziałania oddziałów,
z) lvyMr i odwoływanie członków władz oddzialu'
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału,
1' udńelairie absolutońum ustępującemu Zarządowi oddziału Komisji Rewizyjnej oddziału.

$ sz.
W Walnym Zebraniu Czlonków oddziałubiorą udział:

r) z g}.osem stanowiącym - czlonkowie zwyczajni oddziału,.
ó 

" 

-glosem doradcżym - przedstawiciele czlonków wspierających z terenu dzialania oddziału oraz
członkowie władz naczelnych Stowarz5nzenia.

s 38.
Pdanortienia 5 z4 stosuje się odpowiednio.

$ ss.
l. Nadzwpza.jne Walne Zebranie Cz}onków oddziału avo}uje fanądoddzialu:

r) z n{asnej inicjatYwY,
z) na Ędanie Zanądv Glównego,
3i na ńiosek Głównej Komisji Rer,viryjnej lub Komi$i Rewizyjnej.od{zialu,
i' na pisemny wniosei< co nąiirrntej lń uprawnionych.do g}osowania czlonków zwyczajnych oddzialu.

2. żl.*.oaa'iitu jest obowiąiany żrryolać Nadzr,vyczajne Walne Zebranie Czlonków oddzialu w ciągtr

30 dlli od daty zlożenia wniosku lub żądania.o k!óryrcĘ mowa Y us: r pkt z'.3 i 4.
} W pnrpadku nie zr'rnc}anla przez zaniłd oddz|alu Walnego Zebrania CzloŃów oddzialu, w te.rmlnie lub

trńŁ.óu€ślonym w statusib, uprawnlóną.*]q*ą doJegg zyvo}ania jest Komisja Rewizyjna.opd{alu.
{. Ńinryt"ąine ivalne Zebranle bzbnkówbddzlaiu obńdq|e wylącznie nad sprawami, dla któlych zostalo

rrobnc.

?'r4 oddzblu kienrJe dzl al al nośclą

Stotut Stowav{yr!6nla

.lt-
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L
L
3

s ąr.

7ilzadoddziału składa się z 3 @ŃóY.iv sr<ład źinąao4d"i+ wihodzą: |'ęo: Sekretarz, Skarbnik.

Pciedzerria Zarządloddziału odbywają 
"ięTu 

iia.ę ńT-"uv, nie rzadziej j-ednak niż 4 ra"' na rok.

Fosiedzenia Zarz.ądltoddziału zwołuje p;;;;;;ńil ó.aia"r4";*dśńój i"iq"ty",v lńb na wniosek

co najmniej 
"/g 

."ło,,io;;iląd" ódid"i"ł,'" ; t"ńmi" z dni od dnia zgłroszenia wniosku.

5 42.

L Do zakresu działania Zarząduoddzi9ły naIeży: - . -

r) srtonvr,vanie uchwał Wabrego rnbiniacz}onków Stowarzyszenia, ZarząduGłównego orazWalnego

zebrańia Czt.onków oddziału,
z) uórralanie u"a""ń oaa'iału i zatwierdzanie rocznego sDrawozdania finansowego,

3) arządzańe majątkiem sto*a.ń]mń-l "uaą'gu.i". ^uońą"un 
w rimach posiadanych

{) ffi#tr}1#'*ałatności gospodarczej oddziqłu otaznadńtikontrola nadtą działalnością,.

<.t ornimowanie czł'onków 
"*yc,a;oyli'1.J""p'*ąią.v.Ą 

o.uł"ń skreślanie 
" 

po*odu naruszenia zasad
J' 

;i.;i:ńńńw $ 16 ust. r pkt 3-5 i ust. 2 pkt 3-4 statufu'

ó) u.t.."aŃ" wniosków o ńzwi.ązanie oddziału,

) zrt.oĘwarrie ;ó;;i*"h i l;d;"d"ńń Ńót"v"1' 7nbr ań Członków oddziału,

8) przedkładani eZańąć!ovncło*,,.*Ji,Ń*'"*ń zeuranńć"ńnt<o* oddziału, sprawozdań ze swej

działalności.
2. 7^,,Ąd-odfui,ału reprezentowany jest pruez Prezesa.

s ąs.

Szczegół'owytryb i zasady działania Zalządówoddziił.óńokresla regulamin uchwalony pnezZarząd Głótvny.

Komisja RewizYjna Oddziatu

s44.
KomĘa Rewizyjna oddziału jest władzą powdaną aó6."*o**ia kontroli działalności Zaruądu oddziału.

s łs.
Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3 czl,onków.

s 46.

Do kompetencji Komi$i Rewizyjnejoddziału należy:
"".i)....ńinJiła"i"tit"ościz-arząduoddziału

;) *"półp."* z Główną K9mi$a-R9wi4-Jną,
ą) orzedstawianie Zanądovn oadłłń-=u*ag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotycząrych
J, 

5;;ffilśdJ.tuto,nejifinansowej oddziału, t ?.-|-l-.- ^ ..^L.'r^.:^

ą zglaszanie ż;.a$*i"cównemu ńmoty*owanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu oddziału

.o*"nń; fr;#;i9..i;ó{i.;;;' !"t"t" !11u.uchwałami 
wtadz nadrzEilnyctt,

s) przedktadanie.Gł.ównej romisji,tlwiąd;;i.iMlnó*o.z"u'.ńio Członków oddziału, sprawodań

ie swojej działalności, - l ..- ż^1--^.:^ n-|^.l,A.^, ńllłqlrr w reńestr,vierdze 
.

8) prawo aa."i.-^ń.ńi. N.a"",y.,ąilpgq ]valn9so Zebrania Czlonków oddziału w razie stwierdzenia

niewywiązywania się prue,zaruffób8łuru ":.g" 'tiiuió*y.t'_ouo*ią"t.ow, 
a także prawo żądania

"wora"ia 
ń'iedzenii Żarządu.oddziału'

o] zwolanie Walnego Zebrania c"ilntŃ'oddzialu, w razie nie zr,vołania Bo pr*'ez Zarząd odddafu

'", 
:l*i*l;il1,if'fr *$lit Czbnków oddzia}u wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)

. 
.bsolotońum Zanądovti oddzialu.

g 47.

Komlsja Rewiryjna oddzi.alq jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę dzialalności fa.,ądu oddziału

ó nń-ńnie: r ra]iw trakcie kadencji.

$ ł8.
Czlonkowle }(omisji Rewiryjnej oddzlalu nie mogą ńti'ie innph funkdl we wladzach Stowarzyszenia.

Szczególowy tryb i zasady dzlalanla Komisj|

Glówń q Komisję Rewią'lnq.
/L,
,,t

.'l

- tokrtlod
$lntut $lowarąYrrcnlo

g 49.
regula

B/s



RozdziałVI
Majątekifundusze

s 50.
VręteŁ $ortarryszenia stanowią nieruchomości, rudromości i fundusze.

S sr.
L zńdhmi poltstania majątku Stowarzyszenia są:

r) stladkiczlonkowskie,
a) tĘisorre.
O darotrizrl'' apls)'i sPadki,
{) lp\rr1.' dd;iJń"śó stańto*e; Stowarzyszenia (dochody z własnej działalnosci, dochody z majątku

Storalą*nia)'
5) dotrie' grant)*, zubwencje,
6) inrr rłpł1rr1..

L rr.rsotaść skladek oraz tqlisowego Wraz terminami o1*acania i warunkami n,volnienia, określa Zam4d
- 

C*-tr- rs udtwalonym przez siebie regulaminie'

} ż;ie.odddild;.d;d"",* tg.-ń'i" ao 
's 

t.*ieqi1 \ażdesg rokP na"koĘ Zarządtl Gł'ółvnego,ln,'rotę

porzebną ,," p"ił[" tooto* r.'*"jo"ó*"ńń oaoiatu * iak'esie' ubezpieczenia, uzyskania licencji,

it^,nl. int.ernetowej. Wysokośó kwotyokreśla Zaruąd Gł'ówny.

+ Stortarz1ve"iu 
'p"io*Ja'i 

g-o"poa".rc finansową oraz iachunkowość, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

g 52.

t. Do skladania ąśr,viadczenia woli, jak ró*nieź wszelkictr pism. oraz udzielania pdnomocnictw

* p.,"a-i*ie rozporządzaniŁPraweń lub zaclasnięcxem zobowiązania.upowłżnia się:

r) samodzielnió_fioń" tub śkarbnika ńoąań"cłó*"g.Bo, do kwoty nie pruekraczającej zo ooo zł,

łl iic'rrie a*'o.r' 6nto*ząrz.ądu Gł.ótmego, powvzej t.'"oty puekraczającej zo ooo zł.

2. Dla rrażrrości ńy"h Ń'" iJoń.""to* ffi'iguńv j""t r*iabi. jednesocżłcnka Prezydium Zarządll

Gł'ótnego.

RozdzialVII
ZrnLanastatufir i rozn'Ęzanie Stowarz1rezenia

5 ss.
l. Uchrralenie statufu lub jego zmiana pnez WalnJżJbranie Członkówwymaga.więĘzaśclzlsgłofy.
2. PodĘcie uchwaly o roa,vi4zaniu stowarzysńnia.pr,n.z Walne Zebranie Ćzłonków Wymaga większości

z/3 glosórv, p.rv"ouo'os"ió n1jmnpj@owy człónkó.w zr,v1'czajnych uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując "Jh;"lę.;- 
ńŃi;ńil -sto*ńĘryónia, Ńalnó 

.Zebrinie 
Czlonków określa sposób

;;;;;.-d*niahkńdacjiorazprznznaczeniamajątkuStowarąłszenia.
Ą. W ęrawacn aołĘ.v.t'"ń"iąż*ń ift*idaqf śto*a'"ys'uńia, nie uregulowanych w statucie, mają

"dń*i.d.iu 
;ń6**ie pńepisv rozdzi1ń 

-ą],T,**y 
z dnia 7 kwietnia. 1989 r. Prawo

o stowar4is'enńt' (ńz. U. rgti9 r. t.łr zo poz. to4zsźniejsrymi zmianami).

(*n^ n, 9Ą,p
-, :rY,.Y....,,. r.

SekctarPwalncgo zebranla

1_*\ ffi...
Pnewodn|ezący Wa|nego Zebranla
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