Stowarzyszenie
Polska Akademia Sztuk Walki

STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Akademia Sztuk Walki, będzie używać również skróconej
nazwy PASW i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem". Stowarzyszenie nabywa
status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestry Sądowego jako
organizacje pożytku publicznego.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. 1989 r. nr 20 poz. 104 ze zm.), ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, o sporcie ( Dz. U. z
2000, Nr 127, poz 857 ze zm.) i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§4
Teren działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą władz
naczelnych jest miasto Warszawa.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym
lub podobnym zakresie działania.

1

§7
Stowarzyszeni opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków, może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia statutowej działalności, a zwłaszcza do prowadzenia
zamiejscowych Kół i Oddziałów Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§8
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzacje sztuk, sportów i systemów
walk oraz sportów obronnych, a także organizowanie konferencji, wykładów oraz
uroczystości rocznicowych dla uczczenia świąt narodowych,
b) ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizowanie prowadzenie sekcji sportowych,
wykładów i spotkań popularyzujących zdrowy styl życia, zasady zdrowego żywienia osób
uprawiających sztuk, sportów i systemów walki oraz sporty obronne,
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez oddziaływanie wychowawcze na
słuchaczy i trenujących w placówkach szkolnych i ośrodkach wychowawczych,
organizowanie szkoleń i staży międzynarodowych dla kadry mistrzowskiej,
instruktorskiej i asystenckiej oraz wspieranie działalności uczniowskich klubów
sportowych, a także sportu szkolnego,
d) krajoznawstwa wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie wycieczek
krajoznawczych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację cyklicznych treningów
sesji szkoleniowych, zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno – sportowych
adresowanych do społeczności lokalnych,
f) współdziałania w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń
z zakresu podstaw prawnych wykorzystania sztuk, systemów walk i sportów obronnych
na rzecz społeczności lokalnych, a także prowadzenie działalności profilaktycznej wśród
dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną,
g) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji, poprzez współpracę z organami
administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań
statutowych,
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h) ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa wodnego,
wysokogórskiego oraz szkoleń i kursów antyterrorystycznych, obronnych
i specjalistycznych kursów samoobrony.
§9
Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie regularnych zajęć z zakresu sztuk, sportów, systemów walki
i sportów obronnych, w formie sekcji sportowych i rekreacyjnych,
b) organizację treningów sztuk, sportów, systemów walki i sportów obronnych,
c) organizację obozów sportowych i rekreacyjnych poświęconych krzewieniu kultury
fizycznej i postaw prozdrowotnych i obywatelskich ich uczestników,
d) organizację wycieczek krajoznawczych poświęconych krzewieniu kultury fizycznej
i wychowaniu obywatelskiemu,
e) organizację szkoleń, konferencji, seminariów, zjazdów z zakresu nauk humanistycznych
i nauk o kulturze fizycznej, w tym imprez masowych a w szczególności z zakresu
metodyki uprawiania sztuk, sportów i systemów walki, obronności, wyszkoleniu
strzeleckiemu, przeciwdziałaniu terroryzmowi, medycynie sportu oraz ratownictwa,
a także profilaktyki uzależnień,
f) współpracę z organami administracji publicznej, szkołami wyższymi i placówkami
oświatowo – wychowawczymi oraz placówkami kształcenia ustawicznego w zakresie
swojej działalności,
g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym zakresie,
h) realizację innych działań z zakresu edukacji i oświaty, w tym opracowywanie i publikację
materiałów szkoleniowych w postaci między innymi książek, skryptów, filmów i innych
materiałów o podobnym charakterze.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów
statutowych.
Dla pozyskania środków do realizacji swoich celów, Stowarzyszenie:
a) gromadzi składki członkowskie,
b) prowadzi kwesty, akcje pozyskiwania funduszy,
c) pozyskuje dotacje i subwencje, darowizny i zawiera umowy z dysponentami środków
publicznych i niepublicznych.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiada pełnię praw obywatelskich, nie była dotychczas karana za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe i aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia przez okres co
najmniej 2 lat.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej, opłacenie
pierwszej składki członkowskiej oraz uzyskanie pozytywnej opinii co najmniej dwóch
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia kandydat nabywa z chwilą wpisu na listę członków
Stowarzyszenia prowadzoną przez Prezesa Zarządu .
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć posiedzeniach i głosowaniach Walnego Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i zapytania dotyczące bieżącej działalności władz Stowarzyszenia na
każdym posiedzeniu Zgromadzenia.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) dbanie o godność i dobre imię Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
d) regularne płacenie składek.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność
Stowarzyszenia i zadeklaruje regularną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną oraz
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złoży pisemną deklarację, na podstawie której Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu.
§ 15
1. Członkowie wspierający mają prawo:
a) brać udział (osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli) w Walnych
Zebraniach z głosem doradczym,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
c) używać tytułu „Członek Wspierający Stowarzyszenia Polska Akademia Sztuk Walk
w działaniach własnych.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych zarządzeń organów
Stowarzyszenia,
b) regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń,
c) propagowanie i popieranie celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lu, która ukończyła 18 lat
i swoją dotychczasową działalnością w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć posiedzeniach i głosowaniach Walnego Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia bez prawa głosu,
b) zgłaszać wnioski i zapytania dotyczące bieżącej działalności władz Stowarzyszenia na
każdym posiedzeniu Zgromadzenia.
c) członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) dbanie o godność i dobre imię Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) zrzeczenia się członkostwa przedstawionego w formie pisemnej Prezesowi Zarządu
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Stowarzyszenia,
b) uporczywego uchylania się od czynnego uczestnictwa w działalności statutowej
Stowarzyszenia, a w szczególności od opłacania składek członkowskich przez okres co
najmniej 6 miesięcy,
c) wydalenia orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej Stowarzyszenia,
d) ukarania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
Decyzje w sprawie wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na
pisemny wniosek członka Stowarzyszenia lub Komisji Dyscyplinarnej.
3. W przypadku ukarania wyrokiem sądowym skazującym za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, członkostwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.
4. W przypadku śmierci członka, członkostwo wygasa.
§ 19
1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia w formie listy członków.
2. Formę i zasady dokonywania wpisów na listę określa Regulamin Stowarzyszenia.
3. Wpisów, skreśleń i zmian wpisów dokonuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz
na wniosek członków i władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia.
§ 20
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
d) Rada Mistrzów i Instruktorów,

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
§ 21
1. Władzą najwyższą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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§ 22
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy decydowanie o istotnych sprawach
Stowarzyszenia, a w szczególności do wyłącznej kompetencji należy:
a) uchwalanie zmian Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływanych przez
Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
d) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) decydowanie o głównych kierunkach realizacji Statutowych zadań Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich
g) nadawanie na wniosek Prezesa Zarządu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
h) przystępowanie do innych stowarzyszeń i organizacji o charakterze ogólnokrajowym
i międzynarodowym,
i) rozwiązanie Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Zarządu i uchwał Zarządu
k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Zarządu i uchwał Zarządu
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich wniesionych pod obrady spraw, nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia z innym Stowarzyszeniem
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy udziale, co najmniej połowy
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba, że Walne
Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu postanowi inaczej.
4. Uchwała Zgromadzenia o nie zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie Prezesa Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy,
w dniu wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, przy czym czynności związane ze
zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje najpóźniej do dnia 21 grudnia
każdego roku,
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisje Rewizyjną, jeżeli Zarząd
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nie dokona wymaganych statutem czynności związanych ze zwołaniem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia do dnia wskazanego w Statucie.
4. Zwołania Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez osobiste powiadomienie członka
Stowarzyszenia, na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia oraz przez
ogłoszenie w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia i jednostkach zamiejscowych Stowarzyszenia,
na co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia podając dzień, godzinę i miejsce
Zgromadzenia oraz porządek obrad.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez
Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały w sprawach zmian Statutu, odwołania Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Instruktorów i Komisji Dyscyplinarnej, zapadają
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

§ 26
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, jednego Wiceprezesa
oraz zwykłych Członków Zarządu.
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa oraz członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne
Zgromadzenie w głosowaniu.
Kandydatem na Prezesa Zarządu może być zwyczajny członek Stowarzyszenia.
Prezesem zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, w okresie 14 dni
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Zarząd kończący kadencję ogłasza wybory dodatkowe, w których wyboru dokonuje się
spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
§ 27
1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów przez
Prezesa Zarządu kończącego kadencje i zatwierdzenia przez Zgromadzenie sprawozdania
z działalności poprzedniego Zarządu.
2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu albo, gdy jest on niezdolny
do pełnienia swych obowiązków z innej przyczyny, nowego Prezesa Zarządu wybiera Walne
Zgromadzenia zwołane przez dotychczasowego Prezesa Zarządu albo jego Zastępcę.
3. Prezes w każdym czasie może zwrócić się do Walnego Zgromadzenie z imiennym wnioskiem
o dokonanie zmian w składzie Zarządu.
§ 28
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) tworzenie i rozwiązywanie jednostek zamiejscowych Stowarzyszenia,
c) prowadzenie spraw majątkowych Stowarzyszenia,
d) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
f) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ich obsługa.
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia,
h) opracowywanie wspólnie z przewodniczącym Rady Instruktorów programów szkoleń,
kursów i egzaminów, a także zasad nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich.
§ 29
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i dokonuje w jego imieniu czynności,
b) kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia,
c) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia.
2. Czynności w imieniu Zarządu dokonuje jednoosobowo Prezes Zarządu. Prezes Zarządu
może pisemnie upoważnić członka Zarządu do dokonywania poszczególnych czynności lub
podejmowania indywidualnych decyzji.
3. Czynności powodujące powstanie zobowiązań finansowych Stowarzyszenia dokonuje Prezes
Zarządu za zgodą członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Stowarzyszenia.
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4. Zarząd może uchylić decyzje Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej dwóch członków Zarządu.
Komisja Rewizyjna

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

§ 30
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych przez Walne
Zgromadzenie w wyborach tajnych.
Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zgłasza co najmniej 3 zwyczajnych członków
Stowarzyszenia. Kandydatem na członka Komisji Rewizyjnej może być zwyczajny członek
Stowarzyszenia.
Członkiem Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci którzy w głosowaniu uzyskali kolejno
największą ilość głosów.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, ani nie może
pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Funkcję członka Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
pkt 8 u. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2001 r.,
Nr 26, poz. 306 z pózn. zm.).
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i kończy się z chwilą ogłoszenia wyników
wyborów nowej Komisji i zatwierdzenia sprawozdania z jej działalności za ostatni rok.

§ 31
1. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi jej przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej lub gdy jest
niezdolny do udziału w pracach Komisji z innej przyczyny, nowego członka Komisji wybiera
Walne Zgromadzenie zwołane przez pozostałych członków Komisji lub Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością
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Stowarzyszenia pod względem zgodności z prawem i gospodarności.
2. Swoje zdania Komisja wykonuje poprzez:
a) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie opinii Walnemu
Zgromadzeniu,
b) opiniowanie sprawozdań z działalności oddziałów i kół stowarzyszenia,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającym z kontroli i żądanie wyjaśnień,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Rada Mistrzów i Instruktorów
§ 33
1. Rada Mistrzów i Instruktorów jest organem Stowarzyszenia pełniącym funkcję opiniotwórczą
i nadzorującym całokształt spraw związanych z propagowaniem oraz nauczaniem sztuk,
sportów i systemów
walki. Działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania
Członków oraz regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Rady Mistrzów i Instruktorów wchodzą ci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
którzy posiadają stopnie mistrzowskie, lub którzy, mając stopnie uczniowskie, prowadzą
samodzielnie zajęcia z nauczania sztuk, sportów i systemów walki.
3. Radę Mistrzów i Instruktorów reprezentuje Przewodniczący, który kieruje jej pracami
i reprezentuje stanowisko Rady na zewnątrz.
4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
a) wybór (wskazanie) stylów sztuk i sportów walki, uprawianych w ramach działalności
Stowarzyszenia i kierowanie ich rozwojem,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia w organizacjach sztuk, sportów i systemów walki,
c) formułowanie i wyrażanie opinii Stowarzyszenia w sprawach sztuk, sportów i systemów
walki,
d) prawo nagradzania i wyróżniania, w imieniu Stowarzyszenia, osób zasłużonych dla
rozwoju sztuk, sportów i systemów walki,
e) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów, programów i innych standardów
dotyczących prowadzenia szkoleń, kursów i innych zajęć ze sztuk, sportów i systemów
walki,
f) dobór, opiniowanie, rekomendacja, zatwierdzanie, ocena i weryfikacja osób
prowadzących zajęcia ze sztuk i sportów walki oraz sposobów prowadzenia tych zajęć,
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g) opracowywanie zasad nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich w dziedzinie
sztuk, sportów i systemów walki,
h) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie
w dziedzinie sztuk, sportów i systemów walki, nadawanie oraz zatwierdzanie
certyfikatów,
i) przedstawianie wniosków i opinii we wszelkich sprawach dotyczących sztuk, sportów
i systemów walki.
5. W zakresie zagadnień określonych powyżej, decyzje Rady Mistrzów i Instruktorów są
ostateczne.
6. Do kompetencji Rady Mistrzów i Instruktorów należy również:
a) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
b) składanie sprawozdań ze swojej pracy Walnemu Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) wyrażanie i prezentowanie na forum Walnego Zebrania Członków, swojej opinii,
wniosków i inicjatyw we wszelkich sprawach Stowarzyszenia,
e) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla rozwoju, propagowania
i nauczania sztuk i sportów walki,
7. W zakresie realizacji swoich zadań, Rada Mistrzów i Instruktorów i jej członkowie mogą
współpracować z innymi osobami, nie wchodzącymi w skład Rady.
Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia

§ 34
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła i Oddziały.
2. Jednostki terenowe tworzy Zarząd na pisemny wniosek zwyczajnego członka Stowarzyszenia.
3. Koło Stowarzyszenia może być utworzone na wniosek zwyczajnego członka Stowarzyszenia,
zawierający oświadczenie co najmniej 3 osób, wyrażających chęci uczestniczenia w realizacji
statutowych celów Stowarzyszenia i przestrzegania Regulaminu.
4.Oddział Stowarzyszenia może być utworzony na wniosek zwyczajnego członka
Stowarzyszenia, zawierający oświadczenie co najmniej 7 osób, wyrażających chęci
uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i przestrzegania Regulaminu.
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§ 35
1. Na czele Oddziału stoi Dyrektor Oddziału powołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Na czele Koła stoi Opiekun Koła powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Wniosek o powołanie terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia powinien zawierać:
a.) nazwę terenowej jednostki organizacyjnej,
b.) informację o adresie tymczasowej siedziby terenowej jednostki organizacyjnej,
c.) informację o obszarze działania terenowej jednostki organizacyjnej,
d.) wskazanie stylu uprawianego w terenowej jednostce organizacyjnej,
e.) wskazanie zrzeszenia stylowego , w którego ramach będzie działać terenowa jednostka
organizacyjna.
4. Do wniosku o powołanie terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wnioskodawcy
załączają:
a) listę jej założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, PESEL oraz własnoręczne podpisy założycieli,
b) protokół z wyboru organu kierującego,
c) plan jej działalności.

§ 36
1. Do kompetencji Dyrektora Oddziału i Opiekuna Koła należy:
a) kierowanie pracą Stowarzyszenia na swoim terenie,
b) wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
2. Dyrektor Oddziału lub Opiekun Koła są upoważnieni do dokonywanie czynności w imieniu
Stowarzyszenia na podstawie i wyłącznie w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd.
3. Od decyzji Dyrektora Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia, w terminie
14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
§ 37
1. Wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia prowadzą samodzielną działalność
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finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Terenowe jednostki organizacyjne realizują cele Stowarzyszenia, na podstawie Statutu oraz
Regulaminu Stowarzyszenia.

§ 38
Zarząd prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w którym wpisuje
następujące informacje na temat jednostek organizacyjnych:
a) nazwę jednostki,
b) adres i siedziby jednostki,
c) obszar działania jednostki,
d) nazwiska i imiona, adresy i sprawowane funkcje osób, wchodzących w skład organu
kierującego jednostki,
e) datę powołania (zatwierdzenia) jednostki przez Zarząd Stowarzyszenia,
f) wszelkie zmiany w wymienionych wyżej informacjach.
Rozdział VI
Utrata członkostwa
§ 39
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia, na podstawie uchwały Zarządu w razie:
− zalegania z opłatą składek członkowskich co najmniej za okres 12 m.-cy, pomimo
pisemnego upomnienia,
− prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia, łamania statutu i
nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia, stwierdzenia braku
zainteresowania działalnością Stowarzyszenia (dotyczy członków wspierających) lub
w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka
Stowarzyszenia. Z wnioskiem
w tej sprawie może wystąpić Rada Mistrzów i Instruktorów lub minimum 5 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci,
e) utraty osobowości prawnej (dotyczy członków wspierających).
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze składu Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od poinformowania
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zainteresowanego o uchwale podjętej w tej sprawie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tych
sprawach są ostateczne.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia.
§ 40
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie oraz opłaty,
b) otrzymane darowizny, zapisy i spadki
c) dotacje na realizację zadań Statutowych
d) inne wpływy pochodzące z realizacji zadań statutowych.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 41
1. Czynności Stowarzyszenia, w wyniku, których Stowarzyszenie rozporządzi swym majątkiem
lub zaciągnie zobowiązanie dokonują jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch innych
członków zarządu łącznie.
2. W przypadku, gdy Prezes jest niezdolny do dokonania czynności lub złożenia oświadczenia,
uprawnionymi są pozostali członkowie Zarządu łącznie.
Zakazy

§ 42
Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,

b)

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
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w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c)

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystania bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d)

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 43
1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania,
podejmowanych większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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