STATUT STOWARZYSZENIA TRADYCJI I KULTURY KARATEDO DOSHINKAN
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie tradycji i kultury Karatedo Doshinkan i jest dalej
nazywane Stowarzyszeniem.
§2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§3.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
§4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§5.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci.
2. Stowarzyszenie używa godła i odznak w kształcie otwartego u góry czerwonego kręgu na
białym tle.
§6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym
profilu działania.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7.
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i krzewienie szeroko pojętych tradycji i kultury
Dalekiego Wschodu poprzez organizowanie działań i inicjatyw kulturalnych w tym zakresie,
a także poprzez nauczanie harmonijnego współżycia z przyrodą w szczególności za pomocą
realizacji programów kształcenia emocjonalnego i podnoszenia sprawności fizycznej oraz
promocji zdrowia, jak również popularyzacji i uprawiania Karatedo Doshinkan
§8.
Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez :
1/ organizowanie seminariów, wykładów, spotkań, prelekcji, odczytów, dyskusji, wystaw i
pokazów oraz innych imprez kulturalnych,

2/ organizowanie czynnego wypoczynku oraz zajęć ruchowych dla uprawiania Karatedo
Doshinkan,
3/ opracowywanie programów mających na celu poprawę sprawności ciała i umysłu oraz
rozwój intelektualny i duchowy człowieka,
4/ współpraca i utrzymywanie stałych kontaktów ze środowiskami zajmującymi się podobną
działalnością w kraju i za granicą, a także ich wspieranie,
5/ podejmowanie innych działań, służących rozwojowi Stowarzyszenia i realizacji jego celów
statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§9.
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu
pozytywnej opinii osoby wprowadzającej – członka Stowarzyszenia i złożeniu pisemnej
deklaracji.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
który może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia, jeżeli uzna, że
nie daje on rękojmi należytej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. .

§10.
1. Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku :
1/ wykluczenia,
2/ rezygnacji,
3/ skreślenia.
2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Powodem wykluczenia ze Stowarzyszenia może być :
1/ działanie na szkodę Stowarzyszenia,
2/ rażące naruszanie przepisów statutu, regulaminów Stowarzyszenia i uchwał jego władz.
4. Skreślenie następuje na skutek nie opłacania rocznej składki przez okres 3 miesięcy licząc
od początku roku kalendarzowego.

§11.
Członek stowarzyszenia ma prawo:
1. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z biernym i czynnym prawem
wyborczym oraz z głosem stanowiącym,
2. uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie i w ośrodkach
Stowarzyszenia,
3. używać stopni tytułów i odznak Stowarzyszenia, zgodnie z nabytymi prawami.
§12.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :
1/ przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
2/ opłacać składki,
3/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Organy władzy
§13.
1. Organami władzy są :
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz trwa cztery lata.
§14.
Działalność władz Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków
§15.
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.
§16.
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy :
1/ określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2/ wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ orzekanie w sprawach dyscyplinarnych Stowarzyszenia w drugiej instancji,
3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4/ udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6/ rozpatrywanie wszystkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
§17.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż
raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania, przy czym
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest nie później niż w ciągu miesiąca po
zgłoszeniu wniosku.

§18.
Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej ½
członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących
zmian statutowych i rozwiązania Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§19.
1. Zarząd składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. O liczbie członków
Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
3. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
§20.
Do zadań Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego zebrania,
2. opracowywanie i kontrola realizacji okresowych planów działalności
Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
4. orzekanie w sprawach dyscyplinarnych Stowarzyszenia w pierwszej instancji,
5. zaświadczenie o uzyskaniu stopni i tytułów dla członków Stowarzyszenia,
6. nadawanie określonych uprawnień lub występowanie o ich nadanie w zakresie
Karatedo Doshinkan,
7. ustalanie wysokości składek,
8. powoływanie i nadzorowanie terenowych oddziałów Stowarzyszenia.

§21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

§22.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszeniem kieruje Prezes Zarządu,
do którego zadań należy w szczególności:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. opiniowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia,
3. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i Stowarzyszenia za wyjątkiem
zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie,
4. prowadzenie rejestru członków, ośrodków o oddziałów Stowarzyszenia oraz osób
uprawnionych do prowadzenia zajęć ruchowych Karatedo Doshinkan,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§23.
1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków składa się z 3-5 osób, które
wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość działalności finansowej i gospodarczej
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień ma prawo występować do
Zarządu z żądaniem ich usunięcia.

4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków w kwestii
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Delegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach
Zarządu z głosem doradczym.
§24.
Uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w razie zmniejszenia się z
jakiejkolwiek przyczyny liczby członków tych organów poniżej liczby zgodnej ze statutem i
uchwałą Walnego Zebrania – dokonuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
ROZDZIAŁ V
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§25.
Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj
członkowie Zarządu łącznie, z tym, że do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są
dwaj członkowie Zarządu łącznie.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§26.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn,
spadków, zapisów i innych środków pochodzących z ofiarności publicznej.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27
Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
przy obecności minimum ½ członków uprawnionych do głosowania.

§28.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności minimum ½ członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

