STATUT
RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
OKINAWA GOJU-RYU KARATE DO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwą stowarzyszenia jest: „Radomskie Stowarzyszenie przyjaciół Okinawa GojuRyu Karate - DO", zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 81, póz. 889 ze zm.), ustawy z dania 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855 ze zm.), oraz ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie zwanych dalej ustawami, oraz na podstawie niniejszego statutu.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.
2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
§4
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;
2) wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do wartości wnoszonych w naszym
życiu przez sztukę walki;
3) a także przyczynianie się do wyrabiania w społeczeństwie nawyków zdrowego,
pewnego siebie i przydatnego dla ogółu funkcjonowania jednostek – studentów
poprzez nauczanie samodyscypliny, wytrwałości i systematyczności w dążeniu do
celu, dorosłych poprzez dbanie o stały rozwój psychofizyczny.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) wszechstronne propagowanie metod, technik, a przede wszystkim wiedzy
w zakresie działalności sztuki walki - karate (styl Okinawa Goju-Ryu);
2) współpracę i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia;
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie sztuki walki, a w szczególności z Międzynarodową
Federacją Okinawa Goju-Ryu Karate -Do z siedzibą w Okinawie, z uwagi na to, iż jest
to wiodąca na świecie organizacja. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką
Radomskie Stowarzyszenie Przyjaciół Okinawa Goju-Ryu Karate - Do używa barw
i symbolu Goju-Ryu Karate-Do.
4) inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.
5) Działalność prowadzona przez Klub, wskazana w § 6 ust. 1-4 działalnością
nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) W celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pełnienia realizacji
zaplanowanych zadań Klub może prowadzić działalność odpłatną w zakresie osiągania
celów statutowych określonych w § 6.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§8
l. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie (obywatele polscy
i cudzoziemcy, w tym także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej), które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają
rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji
tych celów.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat
oraz małoletni poniżej 16 lat, jednakże ci ostami jedynie za zgodą przedstawicieli
ustawowych udzieloną w formie pisemnej.
3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§9
1. O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może starać się osoba, która przedłoży
rekomendację członka zwyczajnego Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację
o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.
2.
Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem
zarejestrowania Stowarzyszenia.

§10
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd Stowarzyszenia.

§11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
3) prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
2) przestrzegać postanowień niniejszego statutu;
3) dbać o dobro, autorytet i majątek Stowarzyszenia;
4) regularnie płacić składki członkowskie.
3.
Praca członka zwyczajnego na rzecz stowarzyszenia jest wykonywana
nieodpłatnie, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
§12
Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
§13
Skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;
2) śmierci członka;
3) utraty osobowości prawnej w wypadku osób prawnych.
§14
Wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
1) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub który godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
2) utraty praw obywatelskich;
3) postępowania sprzecznego z niniejszym statutem lub uchwałami Stowarzyszenia;
4) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający 6 miesięcy.
§15

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 14 członek Stowarzyszenia ma
możliwość złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na Walnym Zebranie
Członków.

§16
l. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która za swą
zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez
siebie wysokości.
§17
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę
nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla karate oraz dla
Stowarzyszenia.
§18

Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym
zebraniu Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
A. Postanowienia ogólne
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Koleżeński
§20

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wyboru i uzupełniania składu władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego
członków w głosowaniu tajnym.
§21
Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że szczególne przepisy
niniejszego statutu stanowią inaczej.
B. Walne Zebranie Członków
§22

l Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zebrania Członków są:
1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku
kalendarzowym.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków:
4) udzielanie absolutorium Zarządowi;
5) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian statutu;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz;
10) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
11) ustalanie wysokości składek członkowskich;
12) przyjmowanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.
§24
Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu
i Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej
połowy członków nie obowiązuje.
§25
l. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:
l) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej;
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia;
3) z własnej inicjatywy.
2. Pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinien zawierać
podanie celu jego zwołania.
§26
1. Zarząd zawiadamia na piśmie członków zwyczajnych o terminie i porządku obrad
Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony
porządek obrad powinien być podany do wiadomości na 7 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków w sposób określony w ust. 1.

§27
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jednie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminie określonym
w §26.

C. Zarząd
§28
1. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
§29
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnia się prezesa łącznie ze skarbnikiem.

§30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.
§31 Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:
1) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
2) nieudzielania absolutorium;
3) zrzeczenia się funkcji członka Zarządu;
4) upływu kadencji.
D. Komisja Rewizyjna
§32
Komisja Rewizyjna:
1) składa się z trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
2) wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;
3) działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. §33 Do kompetencji Komisji
Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

E. SĄD KOLEŻEŃSKI
§34
1. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie
będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka
Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenie i jego członków poza wnioskami
i skargami skierowanymi wprost do innych jego organów.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego
wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

4.Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości
wszystkich członków w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do Walnego Zgromadzenia,
w terminie jego kolejnych obrad.
6. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie.
Rozdział V
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
2) inne prawa majątkowe;
3) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.
§36
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składki członkowskie;
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
3) dochody organizowanych odpłatnie imprez okolicznościowych;
4) dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia;
6) ofiarność publiczna.
§37
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§38
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
§39
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia
z obowiązującymi przepisami prawa, zarząd Stowarzyszenia.

ustala,

zgodnie

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 40
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie
obowiązuje.
2 Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków
nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane
z rozwojem ruchu karate.

