
  1  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/09//2017  
z dnia 09.09.2017r.   

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kultury Fizycznej Satori w Lesznie   

      

STATUT 
KLUB KARATE 

SATORI  

Rozdział  I  
POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§ 1  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "KLUB KARATE SATORI" - zwane dalej Stowarzyszeniem.  
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Leszno.   

§ 2  

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 226 
poz. 1675 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  

§ 3  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym profilu działania.  
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków.  

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym 
podmiotom.  

§ 4  

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.  
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Rozdział  II  

CELE  STOWARZYSZENIA  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA  

§ 5  

Celem Stowarzyszenia jest:  
a) organizacja procesu szkolenia sportowego,  
b) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz branie udziału w zawodach i 

imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje i związki sportowe,  
c) propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej,  
d) stwarzanie warunków do osiągnięcia przez członków Stowarzyszenia wysokiego 

poziomu szkolenia,  
e) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa,  
f) wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz 

innych materiałów propagandowo-informacyjnych,  
g) organizacja wyjazdów szkoleniowych i sportowych – krajowych i zagranicznych.  

§ 6  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
a) prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków,  
b) współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami, 

organizacjami, w których gestii znajdują się sprawy związane z kulturą fizyczną i 
sportem,  

c) propagowanie sportu uprawianego przez członków Stowarzyszenia wśród 
szerokich rzesz społeczeństwa,  

d) wytyczanie kierunków działalności oraz dokonywanie oceny całokształtu  
działalności,  

e) organizowanie zawodów oraz innych imprez sportowych,  
f) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,  
g) organizowanie szkoleń, zgrupowań, obozów sportowych,  
h) stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej.  

 
 
 

Rozdział  III  
CZŁONKOSTWO  W  STOWARZYSZENIU  

 

§ 7  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
a) członków zwyczajnych,  
b) członków honorowych.  
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§ 8  

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.  

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami  
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  
 

§ 9  

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek. (wzór deklaracji 
załącznik nr 1) 

2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, 
na zasadach określonych w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  

3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po złożeniu deklaracji 
członkowskiej i zaakceptowaniu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie 
należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji 
Zarządu.  

§ 10  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:  
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w 

głosowaniu,  
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,  
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,  
d) uczestniczenia w zawodach, imprezach sportowych i wyjazdach organizowanych 

przez Stowarzyszenie,  
e) uprawiania sportu w ramach Stowarzyszenia,  
f) pełnego korzystania z obiektów, sprzętu oraz urządzeń sportowych będących 

własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.  
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:  

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,  
c) regularnie opłacać składki członkowskie i inne opłaty przewidziane przez 

Stowarzyszenie 
d) godnie  reprezentować Stowarzyszenie.  
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§ 11  

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:  
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,  
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych albo utraty praw publicznych,  
c) wykluczenia, 
d) zmiany barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących przepisów 

ustaw oraz przepisów Polskiego Związku Karate, zmiana ta może nastąpić po 
uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:  
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż sześć 

miesięcy,  
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,  
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub 

godzi w jego dobre imię,  
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.  

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.  

4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego 
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

§ 12  

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi 
dla Stowarzyszenia.  

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie 
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.  

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych 
w § 11 ust. 2 lit. b - d.  

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych 
przez Stowarzyszenie. Z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej członkowie honorowi nie posiadają 
czynnego ani biernego prawa wyborczego, uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem 
doradczym z zastrzeżeniem pkt.2. 
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Rozdział  IV  
ORGANY  STOWARZYSZENIA  

§ 13  

Organami Stowarzyszenia są:  
a) Walne Zebranie Członków,  
b) Zarząd Stowarzyszenia,  
c) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 14  

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi 
inaczej.  

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 
połowa ogólnej  liczby członków, Zarząd wyznacza drugi termin. Wówczas w drugim 
terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych, 
bez względu na liczbę obecnych członków.   

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 
wyznaczony wcześniej niż po upływie trzydziestu minut po pierwszym terminie.  

4. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu na Walnym Zebraniu 
Członków.  

5. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.   

6. Członkowie Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej nie mogą być pełnomocnikami na Walnym 
Zebraniu Członków.  

§ 15  

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów  
Stowarzyszenia oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów 
Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych 
do głosowania.  

§ 16  

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, 

przynajmniej raz w roku kalendarzowym.  
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrachunkowego .    
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie .  
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5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :  

a. z własnej inicjatywy,  
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,   
c. na umotywowany wniosek 33% członków Stowarzyszenia.  

6. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który 
Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne 
punkty.  

7. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 
Zebrania Członków przynajmniej na siedem dni przed jego terminem.  

8. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a termin 
odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 60 dni od chwili złożenia wniosku.  

§ 17  

 1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  
a) uchwalenie regulaminów działania organów Stowarzyszenia,  
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  

Stowarzyszenia,  
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności 

za okres obrachunkowy,   
d) udzielanie, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,  
e) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,  
f) wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,  
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,  
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,  
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,  
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku,  
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,  
l) zatwierdzanie bilansu otwarcia likwidacji w przypadku rozwiązania i likwidacji  

Stowarzyszenia,  
m) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub jej części,  
n) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,   
o) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości powyżej 30.000 zł. 

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,  
p) przyjęcie lub odrzucenie spadku,  
q) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem.  
r) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłaszanych przez Zarząd bądź Komisję 

Rewizyjną.  
  

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
wybiera Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 
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§ 18  
ZARZĄD  

  
a. Zarząd składa się z 5 do 8 członków w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i 

Skarbnika.  
b. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go 

wskazany przez Prezesa   Wiceprezes lub inny członek Zarządu.  
c. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  

   
§ 19 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Stowarzyszenia nie zastrzeżone ustawą albo 
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej 
należą do zakresu działania Zarządu.  

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych i niemajątkowych , których wartość nie przekracza 10.000 zł 
upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, a przy przekraczających tę kwotę 
– wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.  

3. Zarząd może udzielać  i odwoływać  pełnomocnictwa ogólne i szczególne, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 20  

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu 
wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

2. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego  
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Zarządu za ostatni pełny  
rok obrotowy w  pełnieniu tej funkcji.  

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z 
powodu:  

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  
b) pisemnej rezygnacji,  
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.  

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed 
upływem  kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 
kadencji.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach 
wskazanych w ust.2  pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, 
chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.  

§ 21 

 1.  Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:  
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,  
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,  
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c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,  
d) uchwalanie składek członkowskich i innych opłat,  
 
e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,  
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,  
g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego statutu.  
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji,  
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania.  
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.  

 
§ 22 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może przyznać wyróżnienia i 
nagrody. 

2. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi 
przysługuje prawo wymierzania następujących kar: 

a. Upomnienia 
b. Nagany 
c. Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy 
d. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia 

3. Od uchwały zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się 
do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o 
ukaraniu jest ostateczna. 

 

§ 23 

1. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu , a  w szczególności zaciąganie 
kredytów i pożyczek , a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości 
przekraczającej 10.000 zł. wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd .  

2. Zaciąganie kredytów i pożyczek , a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o 
wartości powyżej 30.000 zł. wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie członków.  

3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 50% 
Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

4. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu .  
 

§ 24  
KOMISJA  REWIZYJNA   

1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech członków.  
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 
działalności Zarządu,  
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b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie opinii w przedmiocie 
absolutorium dla członków Zarządu,  

 
c. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,  
d. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,  
e. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.  

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub 
pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia.  
 

§ 25  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo 
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.  
 
 

Rozdział  V  
MAJĄTEK  I  DZIAŁALNOŚĆ  STOWARZYSZENIA  

§ 26  

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.  

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:  
a) składek członkowskich,  
b) dotacji,  
c) środków otrzymanych od sponsorów,  
d) darowizn,  
e) zapisów i spadków,  
f) dochodów z własnej działalności,  
g) inne wpływy 

3. Wysokość i zasady opłacania składek określa uchwała Zarządu. 
4. Wysokość i zasady opłacania opłat za treningi określa uchwała Zarządu, 
5. Zarząd ma prawo do podjęcia uchwał o całkowitym lub częściowym zwolnieniu członka 

Stowarzyszenia od obowiązku opłacania składek członkowskich lub innych opłat 
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  
7. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

 

§ 27  

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie 
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

  a)  członków Stowarzyszenia i jego organów,  
b) pracowników Stowarzyszenia,  
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c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, 
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,  

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 

1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.  
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.  

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz 
od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).  

 

§ 28  

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie 
służącym realizacji jego celów statutowych.  

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie 
decyduje Walne Zebranie.  

 

§ 29  

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących 
przepisach prawa.  

§ 30  

Rok obrachunkowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem  kalendarzowym.   

 
 

Rozdział  VI  
ROZWIĄZANIE  I  LIKWIDACJA  STOWARZYSZENIA   

§ 31  

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów lub w innych przypadkach, 
przewidzianych w przepisach prawa.  

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.   
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy 

innych likwidatorów.  
4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą 

Walnego Zebrania  Członków Stowarzyszenia.  
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Statut został przyjęty uchwałą nr 4/09/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej SATORI, w dniu 09.09.2017r. w Lesznie.  
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