
Statut Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai
tekst jednolity z dnia 29-10-2022 r.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, cele Związku i jego struktura

§ 1

Polska  Federacja  Karate  Shinkyokushinkai,  zwana  dalej  Związkiem,  jest  związkiem
sportowym o zasięgu ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 25.06.2010 o
sporcie  
(Dz.  U.  Nr 127,  poz.  857),  działającym w formie związku stowarzyszeń,  mającym na celu
rozwój  i  upowszechnianie  dyscypliny  sportowej  Karate  w  odmianach  Kyokushin,
Shinkyokushin oraz Fullcontact Karate.

§ 2

1. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne
Warszawa.

2. Dla  właściwego  realizowania  swoich  celów  Związek  może  prowadzić  działalność  poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Związek działa w oparciu o przynależność do Światowej Organizacji Karate WKO (World
Karate  Organization)  oraz  Europejskiej  Organizacji  Karate  EKO  (European  Karate
Organization).  Związek  może  być  członkiem  oraz  założycielem  innych krajowych  i
międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

4. W  kontaktach  międzynarodowych  Związek  używa  nazwy  -  „Polish  Shinkyokushinkai
Karate Federation".

5. Związek został powołany na czas nieoznaczony.
6. 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.

7. 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 Związku zgodne z polskim prawodawstwem określi regulamin Związku.

§ 3

1. Związek działa w dyscyplinie sportu Karate w odmianach Kyokushin, Shinkyokushin oraz
Fullcontact Karate.

1



Do podstawowych celów Związku należy:

§ 4

1. Celem  Związku  jest  organizowanie,  uprawianie,  rozpowszechnianie,  popularyzacja  i
rozwój  dyscypliny  sportowej  Karate  w  odmianach  Kyokushin,  Shinkyokushin  oraz
Fullcontact Karate w Polsce, we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu.

2. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie, Związek będzie:
a) Organizować lub prowadzić współzawodnictwo sportowe;
b) Przygotowywać reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
c) Prowadzić  działalność  edukacyjną,  wychowawczą  i  popularyzatorską  w
zakresie Sportu;
d) Reprezentować w zakresie dyscypliny sportu Karate w odmianach Kyokushin,
Shinkyokushin oraz Fullcontact Karate w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizować udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
e) Organizować zawody sportowe;
f)Szkolić oraz doskonalić zawodowo trenerów i instruktorów, a także szkolić sędziów
sportowych;
g) Współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji swych zadań statutowych;
h) Reprezentować  swoich  członków  wobec  władz  i  innych  organizacji  kultury
fizycznej  w  kraju  i  za  granicą,  przedstawiać  swoje  stanowisko  w  żywotnych  dla
środowiska sprawach;
i)Prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą;
j)Organizować egzaminy na stopnie mistrzowskie i uczniowskie.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

§ 5

1. Opracowywanie  kierunków  rozwoju  sportu  Karate  w  odmianach  Kyokushin,
Shinkyokushin oraz Fullcontact Karate w kraju i czuwanie nad ich realizacją.

2. Prowadzenie i organizowanie:
a) Szkolenia zawodników,
b) Szkolenia  i  doszkalania  kadry  trenersko  -  instruktorskiej  oraz  sędziów  także  we

współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, w kraju i za granicą,
c) Kontaktów sportowych z organizacjami za granicą,
d) Działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie dyscypliny sportowej Karate

w  odmianach  Kyokushin,  Shinkyokushin  oraz  Fullcontact  Karate,  a  także  kultury
fizycznej,

e) Zajęć, pokazów, spotkań, seminariów, obozów sportowych etc.
3. Organizowanie  lub  współuczestniczenie  w  organizacji  zawodów  krajowych  i

międzynarodowych.
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4. Nadawanie uprawnień sędziowskich i stopni szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi w
tej mierze przepisami.

5. Powoływanie komisji.
6. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników.
7. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym dyscypliny sportowej Karate w odmianach

Kyokushin oraz Shinkyokushin oraz Fullcontact Karate.
8. Działanie na rzecz tworzenia klas sportowych w szkołach o profilu dyscypliny sportowej

Karate w odmianach Kyokushin, Shinkyokushin oraz Fullcontact Karate.

§ 6

1. Działalność Związku opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków.

§ 7

1. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

Członkowie Związku

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe lub Związki Stowarzyszeń, których celem
statutowym lub regulaminowym jest działalność sportowa w dyscyplinie Karate, Karate
Kyokushin,  Shinkyokushin  oraz  Fullcontact  Karate,  które  złożyły  pisemną  deklarację
przystąpienia do Związku wraz z dowodem uiszczenia opłaty wpisowej, o której mowa w §
35  
i zostały pisemnie przyjęte przez Zarząd zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej
członka zwyczajnego wraz z dowodem uiszczenia opłaty wpisowej, o której mowa w § 35 
i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd w drodze uchwały, o której podjęciu Zarząd
powiadamia zainteresowanego na piśmie.
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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.

§ 10

1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna,  która  zgłosi  na  piśmie  w  formie
deklaracji chęć stałego finansowania lub rzeczowego wspierania Związku oraz przedstawi
dowód uiszczenia opłaty wpisowej, o której mowa w § 35.

2. Członkostwo  wspierające  nabywa  się  poprzez  zgłoszenie  pisemnej  deklaracji
członkowskiej  wraz  z  dowodem uiszczenia  opłaty  wpisowej,  o  której  mowa  w  §  35  i
uzyskanie pisemnej akceptacji Zarządu.

§ 11

1. Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd osobom, organizacjom
lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku.

§ 12

1. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania opłaty wpisowej oraz składki 
członkowskiej.

§ 13

Członkowie wspierający, oraz honorowi Związku mają prawo do:
1. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych.
2. Korzystania  z  obiektów  i  urządzeń  sportowych  Związku  na  zasadach  określonych  w

regulaminie Związku.
3. Używania znaku organizacyjnego zgodnie z statutem oraz regulaminem znaków Związku.

§ 14

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1. Głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach zgodnie z § 23 ust. 5-7.
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz.
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych.
4. Korzystania  z  obiektów  i  urządzeń  sportowych  Związku  na  zasadach  określonych  w

regulaminie Związku.
5. Używania znaku organizacyjnego zgodnie z statutem oraz regulaminem znaków Związku.

§ 15

4



1. Członkowie Związku, mają obowiązek:
1.1. Aktywnego udziału  w pracach Związku i  realizacji  jego statutowych zadań i  celów

określonych statutem,
1.2. Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Związku,
1.3. Dbania o dobro, rozwój i autorytet Związku,

2. Członkowie zwyczajni Związku poza obowiązkami określonymi w § 15 ust. 1 mają ponadto
obowiązek:

1.1. Regularnego opłacania składki członkowskiej.
1.2. Aktywnego  udziału  we  współzawodnictwie  sportowym  na  zasadach
określonych w regulaminie Związku.

3. Członkowie  wspierający  Związku  poza  obowiązkami  określonymi  w  §  15  ust.  1  mają
ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń.

§16

Członkostwo w Związku ustaje na skutek jednego z następujących powodów:
1. Z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji;
2. Poprzez likwidację członka, który wcześniej nabył członkostwo w Związku;
3. Poprzez skreślenie z listy członków z powodu:

a) zaprzestania działalności przez członka zwyczajnego lub członka wspierającego Związku
b) nieopłacenia składek członkowskich przez zwyczajnego członka Związku przez okres 1

roku,
c) niewywiązywania się przez członka wspierającego Związku z zadeklarowanych na rzecz

Związku świadczeń przez okres 1 roku.
4. Przez  wykluczenie  za  poważne  naruszenie  statutu,  regulaminów,  przepisów

wewnętrznych wydanych na podstawie statutu lub zachowanie niegodne członka Związku
– na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej;

5. Działania na szkodę Związku - na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej;
6. W  odniesieniu  do  członka  honorowego  poprzez  pozbawienie  praw  publicznych

prawomocnym wyrokiem sądu.
7. Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się albo decyzją Zarządu po zasięgnięciu

opinii Komisji Dyscyplinarnej.
§ 17

1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członka na okres nie dłuższy niż 2
lata na skutek jednego z następujących powodów:
a) Zawieszenia w prawach członka - na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej z przyczyn

określonych w § 19 ust. 3.
b) W  odniesieniu  do  członka  zwyczajnego  Związku  nie  brania  udziału  w  rywalizacji

sportowej organizowanej przez Związek przez okres trzech kolejno następujących lat –
na mocy decyzji Zarządu Związku.

2. Od decyzji o zwieszeniu w prawach członka, przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia w tej sprawie. Po tym
terminie orzeczenie staje się prawomocne.

Nagrody i wyróżnienia
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§ 18

1. Zarząd 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  ma  prawo  występować  o  nadanie  odznaczeń  resortowych  i  państwowych
członkom i osobom wymienionym w § 18 ust 1 niniejszego statutu.

Kary i odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 19

1. Organem dyscyplinarnym jest Komisja Dyscyplinarna jako organ dyscyplinarny I instancji,
uprawnionym  do  orzekania  w  sprawach  o  naruszenie  statutu  i  innych  przepisów
wewnętrznych Związku oraz rozstrzygania sporów związanych z naruszeniem w czasie lub
w związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych.

2. Karami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie
b) kara finansowa w wysokości od 100 zł do 2000 zł
c) zawieszenie w prawach członka Związku;
d) wykluczenie ze Związku;

3. Komisja Dyscyplinarna może orzec o zawieszeniu w prawach członka Związku w wypadku:
a) działania na szkodę Związku,
b) naruszenia statutu lub regulaminów Związku

4. Komisja Dyscyplinarna może orzec o wykluczeniu ze Związku w wypadku:
c) powtarzającego się działania na szkodę Związku
d) wielokrotnego, rażącego naruszenia statutu lub regulaminów Związku

5. Szczegółowe zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Związku określają
przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

6. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
7. Członków Komisji na okres kadencji powołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członków

Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.
8. Komisja Dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
9. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do:

a) Walnego Zgromadzenia – w wypadku decyzji w przedmiocie wykluczenia ze Związku
lub zawieszenia w prawach członka Związku

b) Zarządu - w wypadku decyzji  Komisji  Dyscyplinarnych innych niż wskazane w pkt a)
powyżej.

Rozdział III

Władze Związku, tryb ich wyboru, uzupełnienia składu i kompetencje

§ 20

1. Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie,
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b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Dyscyplinarna.

2. Funkcję  opiniodawczo-doradczą  w  stosunku  do  Zarządu  pełnią  komisje  problemowe
(specjalistyczne) stałe i doraźne.

§ 21

1. Wybór  Prezesa,  Zarządu,  Komisji  Dyscyplinarnej  i  Komisji  Rewizyjnej  odbywa  się  w
głosowaniu tajnym.

2. Uchwały władz Związku, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym zwykłą  większością  głosów przy  obecności,  co najmniej  1/4  uprawnionych do
głosowania.  Uchwały  władz  Związku  w  sprawach  indywidualnych  podejmowane  są  w
głosowaniu tajnym.

3. Walne Zgromadzenie Związku jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co
najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę  obecnych,  o  ile  termin  ten  był  podany  w  zawiadomieniu.  Uchwały  Walnego
Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw dotyczących zmian
Statutu i likwidacji stowarzyszenia zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W  przypadku  powstania  wakatu  w  składzie  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  lub  Komisji
Dyscyplinarnej  –  organowi,  w  którego  składzie  powstał  wakat  przysługuje  prawo
kooptacji. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
1/3 liczby członków tego organu pochodzących z  wyboru. W przeciwnym razie Zarząd
zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 22

1. Kadencja Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej trwa cztery lata.

Walne Zgromadzenie

§ 23

1. Najwyższą władzą Związku jest jego Walne Zgromadzenie
2. Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawcze  corocznie  rozpatruje  sporządzone  przez  Zarząd

sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
3. Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawczo-Wyborcze  zwoływane  jest  przez  Zarząd  raz  na

cztery lata na 30 dni przed upływem kadencji władz.
4. Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie  zwoływane  jest  przez  Zarząd w każdym czasie  na

pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub Komisji Rewizyjnej. Może być
także  zwołane  z  inicjatywy  Zarządu.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  rozpatruje
wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

5. Udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  biorą  delegaci  wybierani  zgodnie  ze  statutami
poszczególnych członków zwyczajnych Związku.

6. Każdy członek zwyczajny Związku wybiera zgodnie ze swoim statutem jednego delegata.
7. Każdemu delegatowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos.
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8. Członkowie pozostałych władz Związku uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z urzędu bez
prawa  głosu  stanowiącego,  a  jedynie  z  głosem  doradczym,  chyba  że  są  osobami,
określonymi w ust. 5.

9. W  Walnym  Zgromadzeniu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  przedstawiciele
członków wspierających, przedstawiciele administracji rządowej i inni zaproszeni goście.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu Związku na okres kadencji władz Związku.
2. Przyjmowanie sprawozdania Zarządu i  udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji

Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
4. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
5. Podejmowanie uchwał w kwestii zmian statutu lub rozwiązania Związku.
6. Podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  wniesionych  na  porządek  obrad,

niezastrzeżonych Statutem do kompetencji innych organów władz Związku.

Zarząd Związku

§ 25

1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 12 członków.
2. Członkami Zarządu są:

a) Prezes,
b) Od 1 do 4 Wiceprezesów
c) Pozostali Członkowie Zarządu
d) Skarbnik, o ile zostanie powołany
e) Sekretarz Generalny o ile zostanie powołany

3. Prezesa Zarządu Związku wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie na okres  
czteroletniej kadencji.  Prezes Zarządu Związku może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż
przez dwie następujące po sobie kadencje.

4. Zarząd  wybiera  ze  swego  grona,  Wiceprezesów  oraz  dokonuje  podziału  obowiązków
między pozostałych jego członków, uwzględniając w miarę możliwości wnioski Prezesa.
Zarząd może wybrać też ze swojego grona Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. Prezes
Związku kieruje pracami Zarządu.

5. Zarząd Związku wybiera spośród swojego grona przedstawiciela Związku w kontaktach
międzynarodowych, który może używać tytułu: Country Representative.

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. Zarząd do prowadzenia obsługi biurowej Związku może tworzyć Biuro Zarządu Związku.
9. Jednemu z członków Zarządu Zarząd powierza funkcję rzecznika dyscyplinarnego Związku.

10. Z zastrzeżeniem § 23 ust. 5 Członek Zarządu Związku nie może łączyć tej funkcji z funkcją 
w innych władzach tego związku.

§ 26
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Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie statutowych celów Związku, jego planu pracy i przejętych uchwał.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu albo skreśleniu ze Związku.
5. Określenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
7. Określenie  zasad  współzawodnictwa  sportowego  organizowanego  przez  Związek  oraz

organizacji i powoływania kadry Związku.
8. Zapewnienie  zawodnikom  powołanym  do  kadry  Związku  właściwych  warunków

przygotowań oraz udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.
9. Ustalania regulaminu pracy i wynagrodzeń pracowników Związku.

10. Powoływanie  w  zależności  od  potrzeb  Związku  komisji  specjalistycznych.
Powoływanie lub odwoływanie komisji stylowych i pomocniczych oraz ich składu.

§ 27

1. Do prowadzenia obsługi biurowej Zawiązku Zarząd może powołać Biuro Zarządu Związku 
i jego Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje pracami Biura Zarządu Związku na podstawie regulaminu, który podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 28

1. Zarząd  pracuje  na  podstawie  regulaminu  zatwierdzonego  przez  Walne  Zgromadzenie  
z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej jednak

niż raz na kwartał,
1.2. Prawomocne uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

co  najmniej  połowy  jego  składu,  w  tym  Prezesa  lub  co  najmniej  jednego
Wiceprezesa,

2. Zarząd Związku kieruje bieżącą pracą Związku.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 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  Związku,  ze

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
4. Zadania  Komisji  Rewizyjnej  realizowane będą poprzez  lustracje oparte o plany pracy i

przedstawienie  Zarządowi  wniosków  pokontrolnych.  Komisja  ma  obowiązek
przedstawiania  Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdania  i  przedstawienia  wniosku  w
przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
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§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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  z  głosem
doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz Związku wszystkich szczebli i ich członków
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31
1. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania mogą odbywać się  w formie 

zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Prezes Zarządu lub 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego 
organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym 
członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia.

3. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa  i 
wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.

4. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu 

stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

5. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego 
głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg 
głosowania jest dokumentowany nagraniem lub inny sposób zapewniający dowód 
oddanych głosów.

Komisje specjalistyczne i problemowe

§ 32

1. W Związku działa stała Komisja Dyrektorów Regionalnych WKO  - Branch Chief WKO. 
2. W skład Komisji wchodzą wszyscy Dyrektorzy Regionalni (Branch Chief) WKO legitymujący

się  odpowiednim  certyfikatem  wydanym  przez  Światową  Organizację  Karate  WKO  z
klubów członkowskich Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.

3. Komisja  Dyrektorów  Regionalnych  WKO   -  Branch  Chief  WKO  działa  w  oparciu  o
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

§ 33
1. Organami  opiniodawczo-doradczymi  Związku  mogą  być  komisje  specjalistyczne

(problemowe) stałe lub powoływane doraźnie.
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2. Komisje problemowe powołuje Zarząd w miarę potrzeb, określając jednocześnie ich skład
osobowy,  zakres  i  przedmiot  działań,  podział  zadań,  odpowiedzialności  oraz  czas  ich
funkcjonowania.

Majątek i fundusze Związku

§ 34

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami są:

1.1. wpisowe, składki członkowskie,
1.2. darowizny, spadki, zapisy,
1.3. dochody z działalności statutowej odpłatnej tj. organizacji imprez i egzaminów na

stopnie uczniowskie i mistrzowskie
1.4. świadczenia zadeklarowane przez członków wspierających Zawiązku,
1.5. dotacje.
1.6. dochody z własnego majątku.

3. Uprawnieni do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Związku są dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 35

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęcia na członka Związku.

2. Ubiegający się o przyjęcie do Związku, wraz z wnioskiem składają dowód uiszczenia opłaty
wpisowej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków opłata ta podlega zwrotowi.

3. Składkę członkowską, opłatę wpisową oraz ich wysokość ustala Zarząd Związku.
4. Płatność składki członkowskiej na rok bieżący ustala się do 30 stycznia każdego roku.

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne
Zgromadzenie  wymaga  obecności,  co  najmniej  1/2  uprawnionych  do  głosowania  w
pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten
był  podany  w  zawiadomieniu.  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą
większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Uchwalenie  statutu  lub  jego  zmiana  oraz  rozwiązanie  Związku  mogą  być
przedmiotem  obrad  Walnego  Zgromadzenia  wyłącznie  wtedy,  gdy  sprawy  te  zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję
Likwidacyjną,  która  przeprowadzi  likwidację  Związku.  Walne  Zgromadzenie  wskazuje
także  fundacje  i  stowarzyszenia,  mające  podobne  cele  statutowe  jak  Związek  i  nie
nastawione  na  osiąganie  zysku,  na  rzecz  których  przejdzie  majątek  Związku,  po
wypełnieniu jego zobowiązań.
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4. W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Związku,  nie  uregulowanych  w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Postanowienia końcowe

§ 37

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

ustaw dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz prawo o stowarzyszeniach.
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