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Uchwała nr 11
Z dnia 4 kwietnia 2008 r.

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

FUDOKAN
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Polski Związek Karate Fudokan (w skrócie PZKF), zwany dalej „Związkiem” jest polskim
związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Fudokan Karate Association
(PFKA).
3. Polski Związek Karate Fudokan działa w oparciu o porządek prawny Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególności w oparciu o niniejszy Statut, własne uchwały i przepisy ustaw: z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej, i z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2.

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Związek może używać wyróżniającego go znaku lub znaków graficznych (logo).
5. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.
6. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne regulujące jego działalność.
7. Związek posiada osobowość prawną.
8. Związek reprezentuje dyscyplinę Karate Fudokan w kraju i za granicą.
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Rozdział II . CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
ZWIĄZKU
§ 3.

1. Celem Związku jest:
1) reprezentowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dyscypliny sportowej Karate
Fudokan;
2) propagowanie Karate Fudokan, jako dyscypliny sportowej;
3) organizowanie, nauczanie i doskonalenie Karate Fudokan we wszystkich formach kultury
fizycznej i sportu;
4) krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej;
5) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
2. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) ustalanie jednolitych norm dla interpretacji Karate Fudokan;
2) ujednolicenie procesów szkoleniowego i treningowego;
3) kształcenie, doskonalenie i weryfikowanie umiejętności kadry instruktorskiej, trenerskiej
i sędziowskiej;
4) organizowanie imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego w skali
ogólnokrajowej i międzynarodowej;
5) propagowanie zasad ”fair play” we współzawodnictwie sportowym;
6) organizowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad imprezami sportowymi w
dyscyplinie Karate Fudokan;
7) szkolenie i weryfikowanie umiejętności zawodników, a w szczególności kadry
narodowej;
8) przygotowywanie kadry narodowej do międzynarodowego współzawodnictwa
sportowego;
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji stosownie do brzmienia
przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym;
10) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie
i mistrzowskie potwierdzające kwalifikacje sportowe w Karate Fudokan;
11) opiniowanie, ocenianie, zaliczanie kwalifikacji sportowych w dyscyplinie Karate
Fudokan osiągniętych poza strukturami Związku;
12) wspieranie, w tym finansowe, członków, zawodników, sędziów i kadry instruktorskotrenerskiej Związku;
13) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników
i sędziów sportowych norm prawnych, w tym przepisów o zwalczaniu zabronionego
dopingu;
14) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami zrzeszonymi w Związku w zakresie kwestii
sportowych;
15) rozstrzyganie sporów pomiędzy zawodnikami lub osobami zrzeszonymi
w organizacjach członkowskich, a tymi organizacjami członkowskimi;
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16) występowanie na forum publicznym, jako reprezentant dyscypliny Karate Fudokan na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach jej
dotyczących, o ile decyzje te nie są zastrzeżone przepisami prawa dla administracji
rządowej lub innych podmiotów;
17) reprezentowanie dyscypliny Karate Fudokan wobec wszelkich władz administracji
rządowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych;
18) reprezentowanie swoich członków wobec wszelkich władz administracji rządowej i
samorządowej, osób fizycznych i prawnych oraz międzynarodowych organizacji
sportowych;
19) współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz
innymi podmiotami w zakresie realizacji swych zadań statutowych;
20) reprezentowanie dyscypliny sportu Karate Fudokan w międzynarodowych strukturach
sportowych;
21) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw
kultury fizycznej i sportu;
22) określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego w
dyscyplinie sportu Karate Fudokan
23) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach określonych regulaminem;
24) działanie w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową;
25) realizowanie innych działań, do których będzie zobowiązany na mocy ustaw;
26) prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej.

Rozdział III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§ 4.

Członkowie Związku dzielą się na Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 5.

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być Klub Sportowy, niezależnie od jego formy
prawnej, deklarujący przynależność do Związku na zasadach określonych w niniejszym
Statucie.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji
członkowskiej i uzyskanie akceptacji Zarządu.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku, jeżeli uzna,
że aplikujący o członkostwo nie daje rękojmi należytego wypełniania celów statutowych
Związku.
4. Zarząd może uzależnić swą zgodę od spełnienia przez aplikanta określonych warunków
dostosowujących jego działalność do zadań statutowych i regulaminów Związku.
§ 6.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborze do Organów Związku;
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2) składania wniosków na Kongresie;
3) uczestnictwa w Komisjach Stałych i Problemowych Związku; uczestnictwa w pracach
społecznych prowadzonych na rzecz Związku;
4) uczestnictwa w formach szkoleniowych i formach współzawodnictwa organizowanych
przez Związek, współorganizowanych przez Związek
i organizowanych pod patronatem Związku.
§ 7.

1. Członkiem wspierającym Związku mogą być osoby prawne deklarujące pisemnie zamiar
stałego finansowego, rzeczowego lub logistycznego wspierania Związku oraz obywatele
polscy mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych
składający powyższą deklarację.
2. Członkom wspierającym Związku przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 8.

1. W wyjątkowych wypadkach, za szczególne zasługi dla Związku lub dyscypliny Karate
Fudokan, Kongres Związku może nadać honorowe członkostwo Związku, także
krajowym i zagranicznym osobom prawnym i fizycznym, instytucjom, obywatelom
państw obcych i bezpaństwowcom nieposiadającym stałego miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O nadanie tytułu członka honorowego Związku występuje Zarząd Związku.
3. Członkom honorowym Związku przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowi honorowi Związku są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 9.

Prawa członka mogą zostać ograniczone jedynie prawomocnym orzeczeniem Sądu
Dyscyplinarnego.
§ 10.

1. Członkowie Związku mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i aktów wewnętrznych Związku oraz dbania
o dobre imię Związku;
2) terminowego płacenia składek członkowskich i innych opłat ustalonych
uchwałami.
2. Członkowie Związku oraz wszystkie osoby posiadające licencje sportową
w Karate Fudokan mają obowiązek podnosić swoje kwalifikacje sportowe poprzez udział
w formach szkoleniowych oraz współzawodnictwie sportowym (stosownie do
regulaminów sportowych PZKF).
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3. Wykaz form szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego wraz z systemem
kwalifikacji ustala corocznie Zarząd w porozumieniu z powołaną przez Zarząd Komisją
Metodyczno-Szkoleniową. Wykaz ten stanowi podstawę rocznego programu szkolenia
Związku.
§ 11.

Wzór deklaracji członkowskiej opracuje Zarząd Związku.
§ 12.

Członek Związku traci członkostwo na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) usunięcia ze Związku, tzn. utraty członkostwa na skutek prawomocnego wyroku Sądu
Dyscyplinarnego;
3) utraty zdolności do czynności prawnych;
4) likwidacji lub rozwiązania formy organizacyjnej członka;
5) likwidacji lub rozwiązania Związku.
§ 13.

Rezygnację z członkostwa w Związku, członek Związku składa pisemnie na ręce przedstawicieli
Zarządu.

§ 14.

Procedurę usunięcia ze Związku oraz drogę odwoławczą określa Regulamin Dyscyplinarny.

Rozdział IV. ORGANY ZWIĄZKU
§ 15.

Organami Związku są:
1) Kongres;
2) Zarząd;
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3) Komisje Stałe:
a) Komisja Rewizyjna,
b) (skreślony),
c) Sąd Dyscyplinarny;
4) Rzecznik Dyscyplinarny;
5) Komisje Problemowe ustanawiane dla określonych zadań wynikłych w toku
działalności Związku.

1) Kongres
§ 16.

Kongres jest najwyższą władzą Związku i organem stanowiącym w Związku.

§ 17.

Do kompetencji Kongresu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Związku, a w
szczególności:
podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu Związku;
powoływanie Zarządu;
powoływanie Komisji Rewizyjnej;
ustalenie w formie uchwały Regulaminu Zarządu;
ustalenie w formie uchwały Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
powoływanie Komisji Stałych;
powoływanie Komisji Problemowych;
ustalanie w formie uchwał pozostałych regulaminów w tym Regulaminu Kongresu i innych
Komisji;
9) głosowanie nad absolutorium dla Zarządu;
10) zatwierdzanie lub odrzucanie protokołów Komisji;
11) ocena działalności Zarządu i Komisji;
12) podejmowanie uchwał w sprawach wytycznych dla Zarządu;
13) odwoływanie Zarządu i Komisji;
14) ustalanie zasad sprawowania mandatów przez uczestnika Kongresu;
15) uchwalanie tabeli wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz diet za posiedzenia Sądu
Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
16) ustalanie na drodze uchwał wysokości i terminu płatności składek oraz innych zobowiązań na
rzecz Związku stosownie do brzmienia Statutu lub własnych uchwał;
17) uchwalanie zakresu wykorzystania zasobu środków majątkowych Związku;
18) uchwalanie ramowego programu zagospodarowania posiadanych środków;
19) uchwalanie rozwiązania lub likwidacji Związku i powierzenie czynności Likwidatora.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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§ 18.

1. Kongres obraduje w formie posiedzeń – sesji.
2. Posiedzenia – sesje odbywane są w terminach:
a) Pierwszym – według terminu podanego w zawiadomieniu,
b) Drugim – w przypadku braku kworum na sesji zwołanej w terminie pierwszym.
3. Tryb i formę posiedzeń określi Regulamin Kongresu opracowany i zatwierdzony przez
Pierwszy Kongres.
4. Uchwały Pierwszego Kongresu zapadają zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.
§ 19.

1. (skreślony)
2. W następnych Kongresach każdemu Członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos oraz
dodatkowo po jednym głosie za każde pełne pięć posiadanych aktualnych licencji
zawodniczych.
§ 20.

Kongres odbywa się:
1) z mocy Statutu raz na dwa lata jako sprawozdawczy;
2) termin Pierwszego Kongresu ustali Komitet Założycielski;
3) co 4 lata Kongres ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
§ 21.

1. Na wniosek własny Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 30% członków Związku,
Zarząd jest zobowiązany zwołać Kongres Nadzwyczajny.
2. W przypadku Komisji Rewizyjnej lub członków Związku, wniosek kierowany jest w formie
pisemnej na adres Zarządu Związku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Wniosek taki winien zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad Kongresu
Nadzwyczajnego.
§ 22.
1. Zaproszenia na Kongres są wysyłane listownie do członków Związku pod adres
uwidoczniony w liście członków Związku lub alternatywnie środkami komunikacji
elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.
2. W przypadku niemożności otrzymania potwierdzenia odbioru lub nieotrzymania tegoż,
wysyłający zaproszenie sporządzają stosowną notatkę dołączaną do treści zaproszenia.
3. Dopuszczalne jest doręczenie do rąk własnych adresata za potwierdzeniem odbioru.
4. Zaproszenia na Kongres wysyłane są w terminie, co najmniej 30 dni od daty rozpoczęcia
Kongresu. Zaproszenie w swojej treści musi zawierać podane miejsce
i terminy sesji oraz planowany porządek obrad, ewentualnie projekty uchwał Kongresu.
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§ 23.

1. Kongres uważany jest za ważny, o ile w obradach Kongresu w terminie pierwszym jest
obecnych 51 % mandatów.
2. W terminie drugim Kongres jest ważny niezależnie od liczby uczestniczących mandatów.

§ 24.

1. Zarządzone na Kongresie głosowanie ma charakter jawny.
2. Na wniosek co najmniej dziesięciu mandatów, przewodniczący Kongresu, o ile nie stoją
temu naprzeciw zapisy Statutu, może zarządzić głosowanie tajne.
3. Niedopuszczalne jest głosowanie tajne nad:
1) uchwałami o zmianie statutu;
2) uchwałami o przyjęciu regulaminów;
3) uchwałami o zakresie wykorzystania zasobów środków majątkowych;
4) absolutorium dla Zarządu;
5) uchwałą o rozwiązaniu Związku.
§ 25.

Uchwały zapadają większością zwykłą lub kwalifikowaną.

§ 26.

Większość kwalifikowaną stanowi 2/3 mandatów przy obecności, co najmniej połowy mandatów,
z tym, że za dwie trzecie uważa się liczbę całkowitą w razie potrzeby zaokrągloną w górę.

§ 27.

Większością kwalifikowaną zapadają uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Związku.
2) Zarząd
§ 28.
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Do Kompetencji Zarządu Związku należy:
wykonywanie Uchwał Kongresu;
realizowanie statutowych celów Związku zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 i 2 Statutu;
wykonywanie przyjętych uchwał własnych;
bieżąca koordynacja działalności Związku;
przyjmowanie i wysuwanie wniosków, formułowanie opinii;
przyjmowanie nowych członków i ustalanie posiadanych przez nich warunków
dostosowujących do zadań statutowych i regulaminów Związku;
7) administracja majątkiem i funduszami Związku;
8) prowadzenie niezbędnej działalności gospodarczej;
9) reprezentacja zewnętrzna Związku i działanie w jego imieniu,
w tym podejmowanie zobowiązań ciążących na Związku i na rzecz Związku;
10) opracowywanie regulaminów uprawiania i współzawodnictwa sportowego
w Karate Fudokan w oparciu o regulacje światowej federacji – WTFSKF (World Traditional
Fudokan Shotokan Karate-Do Federation);
11) organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego w ramach Związku;
12) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminów i statutu przez członków Związku, informowanie
o dostrzeżonych nieprawidłowościach właściwych organów wewnętrznych i odpowiednich
zewnętrznych;
13) wprowadzanie w życie prawomocnych wyroków Sądu Dyscyplinarnego i innych organów
orzekających w sprawach członków Związku;
14) nagradzanie i wnioskowanie o nagradzanie członków Związku, zawodników, trenerów i
instruktorów oraz sędziów sportowych i działaczy Związku;
15) zatwierdzanie zmian barw klubowych przez licencjonowanych zawodników;
16) ujednolicenie procesów szkoleniowego i treningowego;
17) kształcenie, doskonalenie i weryfikowanie umiejętności kadry instruktorskiej, trenerskiej i
sędziowskiej;
18) organizowanie imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego w skali ogólnokrajowej i
międzynarodowej;
19) propagowanie zasad ”fair play” we współzawodnictwie sportowym;
20) organizowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad imprezami sportowymi
w dyscyplinie Karate Fudokan;
21) szkolenie i weryfikowanie umiejętności zawodników, a w szczególności kadry narodowej;
22) przygotowywanie kadry narodowej do międzynarodowego współzawodnictwa sportowego;
23) powoływanie Trenerów Kadry Narodowej;
24) wydawanie licencji stosownie do brzmienia ustawy o sporcie kwalifikowanym;
25) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie
i mistrzowskie potwierdzające kwalifikacje sportowe w Karate Fudokan;
26) zaliczanie kwalifikacji sportowych w dyscyplinie Karate Fudokan osiągniętych poza
strukturami Związku;
27) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników
i sędziów sportowych norm prawnych, w tym przepisów o zwalczaniu zabronionego dopingu;
28) występowanie w imieniu Związku na forum publicznym, jako reprezentant dyscypliny Karate
Fudokan na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowanie decyzji we wszystkich
sprawach jej dotyczących, o ile decyzje te nie są zastrzeżone przepisami prawa dla
administracji rządowej lub innych podmiotów;
29) reprezentowanie członków Związku wobec wszelkich władz administracji rządowej i
samorządowej, osób fizycznych i prawnych oraz międzynarodowych organizacji sportowych;
30) współpraca w imieniu Związku z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji swych zadań statutowych;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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31) reprezentowanie Polskiego Związku Karate Fudokan w krajowych
i międzynarodowych strukturach sportowych oraz w imieniu Związku polskiego sportu w
strukturach WTFSKF;
32) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury
fizycznej i sportu;
33) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom,
instruktorom, trenerom i sędziom sportowym;
34) działanie w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową;
35) prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej.
36) Opracowanie i uchwalenie Regulaminu Dyscyplinarnego regulującego procedurę postępowań
dyscyplinarnych oraz uprawnień Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika dyscyplinarnego, z
zachowaniem zasad ustanowionych niniejszym Statutem.
§ 29.

1. Zarząd Związku liczy od trzech do pięciu osób.
2. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
1) Prezes;
2) dwóch Wiceprezesów.
3.W skład pięcioosobowego Zarządu wchodzą:
1) Prezes;
2) dwóch Wiceprezesów;
3) dwóch Członków Zarządu.
4. W obradach Zarządu mogą brać udział nie będący z mocy statutu członkami Zarządu:
1) Rzecznik Dyscyplinarny;
2) Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego.
5.W obradach Zarządu mogą na jego zaproszenie uczestniczyć zaproszeni goście, o ile za ich
obecnością przemawiają względy merytoryczne obrad.

§ 30.

Prezes pełni funkcję kierownika Zarządu. Jest odpowiedzialny za sprawne wykonywanie zadań
określonych w § 28.
§ 31.

Wiceprezesi zastępują Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności.

§ 32.
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Zakres kompetencyjny poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 33.

1. Zarząd Związku jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Kongres.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§ 34.

1. Wybrany Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału stanowisk w Zarządzie. O
dokonanym podziale stanowisk i ukonstytuowaniu się Zarządu, Zarząd niezwłocznie
zawiadamia Kongres.
2. W przypadku niemożności podziału stanowisk przez Zarząd we własnym zakresie,
rozdział stanowisk odbywa się na podstawie ilości otrzymanych głosów w czasie
głosowania na Kongresie. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez te
osoby, decyduje starszeństwo jej stopnia Karate Fudokan, a o ile osoby te są równe
stopniem decyduje starszeństwo wieku.

§ 35.

1. Jeżeli jedna z osób pełniących stanowisko w Zarządzie nie może pełnić powierzonej jej
funkcji, przeprowadza się na najbliższym Kongresie wybory uzupełniające.
2. Do czasu wyborów uzupełniających do Zarządu, dla usprawnienia prac Zarządu, Zarząd
może na drodze uchwały własnej dokooptować do swego składu osoby, które startowały
w wyborach do Zarządu, jednakże nie otrzymały wystarczającej liczby głosów,
pozwalających na wybór. Kooptacja przebiega według ilości otrzymanych głosów. W
przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez te osoby, decyduje starszeństwo jej
stopnia Karate Fudokan, a o ile osoby te są równe stopniem decyduje starszeństwo wieku.
3. Ilość dokooptowanych członków Zarządu w przypadku Zarządu trzyosobowego może
wynieść jedną osobę, a w przypadku Zarządu pięcioosobowego - dwie osoby.
§ 36.

Pierwszy Kongres określi zasady pracy Zarządu w formie Regulaminu Zarządu.
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§ 37.

1. Zarząd podejmuje decyzje przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu zwykłą
większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
2. Członkowie Zarządu biorący udział w głosowaniu mogą zgłosić sprzeciw,
który wraz z jego treścią winien być zaprotokołowany.
§ 38.

1. Dla reprezentacji Związku w sprawach wywodzących się bezpośrednio z uchwał
Kongresu wystarczy osoba Prezesa Zarządu Związku.
2. W sprawach finansowych podpis Prezesa wymaga kontrasygnaty innego członka
Zarządu.
§ 39.

W sprawach nieujętych uchwałami Kongresu, o ile nie przekraczają one zwykłego
zarządu interesami i sprawami Związku dla ważności decyzji Zarządu niezbędny jest
podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

§ 40.

Przy podejmowaniu zobowiązań Związku wobec Zarządu Związku, Związek reprezentuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3) Komisje Stałe

A. Komisja Rewizyjna
§ 41.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku niezawisłym od Zarządu, powołanym dla oceny,
kontroli legalności i racjonalności działań Zarządu;
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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Związek w sprawach zawierania umów z
członkami Zarządu, stosownie do treści § 40 Statutu.
§ 42.

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Kongres w liczbie od trzech do pięciu osób.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) dwóch członków w randze:
a) Wiceprzewodniczącego,
b) Sekretarza;
3) pozostali członkowie, w przypadku składu pięcioosobowego Komisji Rewizyjnej
§ 43.

1. Wybrane do Komisji Rewizyjnej osoby, dokonują podziału stanowisk we własnym zakresie w
trakcie Kongresu, mając na uwadze osobiste predyspozycje osób wybranych.
2. O ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej Kongres informowany jest niezwłocznie.
3. W przypadku niemożności podziału we własnym zakresie stanowisk w wybranej Komisji
Rewizyjnej, decydują oddane na poszczególnych kandydatów głosy,
a w przypadku ich równości, starszeństwo, kolejno stopnia Karate Fudokan i wieku.
4. W przypadku wakowania stanowiska, do czasu wyboru na wakujące stanowisko, można
stosować przepisy o kooptacji według zasad jak dla Zarządu Związku.

§ 44.

Komisja obraduje w składzie, co najmniej 2/3 członków Komisji.

§ 45.

Komisja z mocy Statutu przeprowadza kontrolę corocznie.

§ 46.

Komisja sporządza wnioski pokontrolne w formie protokołu.
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§ 47.
1. Komisja może zobowiązać Zarząd do usunięcia uchybień w określonym terminie.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, Komisja ma prawo zwołać Kongres Nadzwyczajny w
celu przedstawienia wyników pokontrolnych.
§ 48.

Od wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, Zarząd ma prawo się odwołać do Kongresu.

§ 49.
Uchwała Kongresu w sprawie wniosków pokontrolnych jest ostateczna.
§ 50.
Kongres określi zasady pracy Komisji Rewizyjnej w formie Regulaminu.
B.

(skreślony)

§ 51.

1. (skreślony).
2. (skreślony).

§ 52.

1. (skreślony).
2. (skreślony).
3. (skreślony).
C. Sąd Dyscyplinarny
§ 53.

1. Sąd Dyscyplinarny czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Dyscyplinarnego Związku;
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2. Sąd Dyscyplinarny może obradować w sprawach majątkowych członków Związku, jako Sąd
Polubowny.
§ 54.

1. Sąd Dyscyplinarny jest powoływany przez Kongres w składzie co najmniej pięcioosobowym.
2. Z wybranego składu Sądu Dyscyplinarnego, członkowie Sądu – orzecznicy, powołują
Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego.
3. Wybory do Sądu Dyscyplinarnego są tajne.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, czy Rzecznika Dyscyplinarnego z funkcją
orzecznika w Sądzie Dyscyplinarnym.
5. Orzecznicy Sądu Dyscyplinarnego powoływani są na czteroletnią kadencję.
6. Orzecznik może być odwołany tylko przez Kongres.
7. Odwołanie orzecznika przed upływem kadencji może być dokonane tylko z ważnych
przyczyn i po przeprowadzeniu w zakresie potwierdzenia ważnej przyczyny postępowania
wyjaśniającego przez Komisję Problemową (specjalną) powołaną
w tym celu przez Kongres.
8. Przyczyną odwołania orzecznika przez Kongres może być:
1) wydalenie lub wystąpienie ze struktur Związku, członka Związku, którego
przedstawicielem był Orzecznik;
2) stwierdzenie, po przeprowadzonym postępowaniu przez Komisję wymienioną w pkt 7.
– naruszenia zasad bezstronności przy orzekaniu;
3) naruszenie Statutu Związku lub zasad współżycia społecznego;
4) skazanie przez sąd prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych lub zakazu pełnienia funkcji.
9. Orzecznik Sądu Dyscyplinarnego samodzielnie składa dymisję na ręce Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Kongresu w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w jednostce zrzeszonej w Związku;
2) wyboru jego osoby do Zarządu Związku i przyjęcia przez niego tego wyboru
pochodzącego z kooptacji;
3) kandydowania do Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej;
4) kandydowania na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego.
§ 55.

1. Sąd Dyscyplinarny obraduje w składzie co najmniej trzyosobowym spośród wybranych
orzeczników.
2. Posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego są protokołowane. Postępowanie Sądu Dyscyplinarnego
jest jawne.
3. Na wniosek stron Sąd może wyłączyć jawność obrad.
4. Pełne zasady pracy Sądu Dyscyplinarnego określi jego Regulamin uchwalony przez Pierwszy
Kongres Związku.
§ 56.

1. Sąd Dyscyplinarny w zakresie granic swego orzekania jest niezawisły.
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2. Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego zapada większością głosów orzeczników.
3. Niezgadzający się z orzeczeniem orzecznik może zgłosić do wyroku swoje zdanie odrębne.
4. Głosowanie orzeczników nad wyrokiem jest tajne.
5. Sąd Dyscyplinarny uzasadnia na piśmie swoje orzeczenie.
§ 57.

W trakcie prowadzenia postępowania Sąd Dyscyplinarny winien zachować bezstronność i
umożliwiać stronom przedstawianie wniosków dowodowych.

§ 58.

Sąd Dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek Zarządu, Rzecznika Dyscyplinarnego lub
Komisji Rewizyjnej Związku.

§ 59.

1. Regulamin Dyscyplinarny określa zakres uprawnień Rzecznika Dyscyplinarnego, tryb
orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz katalog czynów uznanych za naruszenie
dyscypliny, a także rodzaj kar przewidzianych za poszczególne zdarzenia naruszenia
dyscypliny.
2. Regulamin Dyscyplinarny opracuje i zatwierdzi Pierwszy Kongres. Wejdzie on
w życie w dniu jego ogłoszenia uchwałą Kongresu.
3. W przypadku obrad Sądu Dyscyplinarnego jako Sądu Polubownego, Sąd obraduje na
podstawie Księgi Trzeciej Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4) Rzecznik Dyscyplinarny
§ 60.

1. Rzecznik Dyscyplinarny jest jednoosobowym organem Związku, który stoi na straży
przestrzegania norm statutowych przez członków Związku i jego organy.
2. Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego jest obsadzane w drodze wyborów tajnych przez
Kongres.
3. Rzecznik Dyscyplinarny jest powoływany uchwałą Kongresu na czteroletnią kadencję.

S t r o n a | 17

§ 61.

1. Rzecznika Dyscyplinarnego odwołać może tylko Kongres.
2. Odwołanie Rzecznika może nastąpić na skutek:
1) własnego wniosku Rzecznika;
2) z wniosku Komisji Problemowej (specjalnej), powołanej ad hoc, przez Kongres:
a) w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sprzecznego z prawem
działania Rzecznika;
b) niewłaściwego wykonywania przez niego swoich obowiązków.
3) Komisji Problemowej (specjalnej) powołanej dla zbadania takiego podejrzenia
służą uprawnienia Sądu Dyscyplinarnego.
§ 62.

Zakres obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego oraz katalog jego uprawnień zawiera Regulamin
Dyscyplinarny uchwalony przez Kongres.

5) Komisje Problemowe
§ 63.

1.
2.
3.
4.

Kongres stosownie do potrzeb może powoływać Komisje Problemowe.
Komisje te dysponują uprawnieniami przyznanymi im przez Kongres.
Kongres swoją uchwałą ustala zakres prac Komisji Problemowej.
Szczególnym rodzajem Komisji Problemowej jest Komisja Problemowa Specjalna
powoływana przez Kongres dla zbadania podejrzenia nieprawidłowości pracy Orzeczników i
Rzecznika Dyscyplinarnego, która poza nadanym jej przez Kongres Regulaminem Komisji
Problemowej jest obowiązana i uprawniona stosować zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego w
zakresie uprawnień i obowiązków Sądu Dyscyplinarnego.

Rozdział V.
SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO W RAMACH POLSKIEGO
ZWIĄZKU KARATE FUDOKAN
§ 64.
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Ogólnopolskie współzawodnictwo sportowe Polskiego Związku Karate Fudokan opiera się na
regulaminach i przepisach ustanawianych przez światową federacją zarządzająca dyscypliną
Karate Fudokan i jest zgodne z normami polskiego prawa sportowego.
§ 65.

(skreślony).
§ 66.
(skreślony).
§ 67.
(skreślony).

Rozdział VI. GOSPODARKA ZWIĄZKU
§ 68.

Związek uzyskuje środki na swoją działalność poprzez:
1)
2)
3)
4)

Składki członkowskie uchwalone przez Kongres;
Środki dodatkowe uchwalone przez Kongres;
Darowizny, subwencje, granty i inne formy dofinansowania;
Prowadzoną działalność gospodarczą, której wpływy muszą być przeznaczone na działalność
statutową, a w szczególności według kodów PKD:
• 22.11.Z -Wydawanie książek;
• 22.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych wydawnictw periodycznych;
• 22.15.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
• 80.42.Z - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie
indziej niesklasyfikowane;
• 90.62.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
• 92.72.Z - Pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 92.11.Z - Produkcja filmów i nagrań wideo;
• 93.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

5) Prowadzoną inną działalność gospodarczą, stosownie do potrzeb i na podstawie przepisów
prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 69.
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Związek ma prawo zatrudniać osoby na zasadach określonych prawem.
§ 70.

1. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą
reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Związku.
2. Zatrudnionym członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości uchwalonej przez
Kongres.
§ 71.
Środki finansowe uzyskane w wyniku ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej muszą
być spożytkowane na cele statutowe.

Rozdział VII. ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 72.
Związek rozwiązuje się na mocy uchwały Kongresu podjętej w głosowaniu jawnym większością
kwalifikowaną.

§ 73.

Rozwiązać Związek może Zarząd, jeżeli w przeciągu dwóch lat nie dojdzie do skutku zwołany
Kongres.

§74.

Związek ulega rozwiązaniu, jeżeli ilość członków Związku spadnie poniżej ilości członków
wymaganych ustawą.

§ 75.
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Likwidację Związku przeprowadzi ostatni Zarząd lub osoba w tym celu powołana.

§ 76.

Zobowiązania istniejące w czasie likwidacji Związku rozliczane są w sposób następujący:
1)zobowiązania na rzecz Związku podlegają wliczeniu w majątek Związku;
2)zobowiązania ciążące na Związku pokrywa się z majątku Związku;
3)wynagrodzenie dla zatrudnionego Likwidatora pokrywa się z majątku Związku
w pierwszej kolejności.

§ 77.

O sposobie wykorzystania majątku pozostałego po likwidacji Związku decyduje uchwałą
Kongres, a w przypadku rozwiązania się Związku z powodu opisanego w § 73 i 74 Statutu, ostatni
Zarząd.

§3.
Kongres zobowiązuje Zarząd do przedstawienia zmian wprowadzonych uchwałą nr 10 stosownie do
przepisów polskiego prawa Ministrowi Sportu i Turystyki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§4.
Kongres upoważnia Zarząd do ewentualnego sporządzenia i podpisania tekstu jednolitego statutu
uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 10 Kongresy tj. w brzmieniu treści zawartej w § 2
tej uchwały.
§5.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym - jednogłośnie

Przewodniczący Kongresu PZKF
Krzysztof T. Szczypiorski
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