
 

 

 

 

STATUT 

POLSKIEJ UNII KARATE  

 

 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, cele związku i jej struktura 

 

 

§ 1 

 

1. Polska Unia Karate   (w skrócie „PUK”), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym w 

rozumieniu Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

2. Związek jest jedynym przedstawicielem dyscypliny sportowej Karate na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy w języku angielskim Polish Karate Union.    

 

§ 2 

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 



2. Siedzibą Związku  i jego władz jest miasto Bielsko-Biała. 

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Członkowie zwyczajni Związku, przestrzegając obowiązujące przepisy, mogą zrzeszać się w liczbie co 

najmniej czterech tworząc na terenie poszczególnych województw  Wojewódzkie Okręgowe Związki 

Karate  (w skrócie „WOZK”) 

§ 3 

 

Związek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 

ustawy o sporcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami władz Związku, 

regulaminami i innymi aktami wewnętrznymi, wydawanymi na podstawie Statutu oraz z 

poszanowaniem Statutu World Karate Federation 

§ 4 

 

Związek został powołany na czas nieoznaczony. 

 

§ 5 

 

Związek jest jedynym reprezentantem dyscypliny sportowej karate w Polsce we właściwych krajowych i 

międzynarodowych organizacjach sportowych. Jako członek tych organizacji zobowiązany jest do 

przestrzegania ich statutów i regulaminów. Związek nie może nawiązywać współpracy z Federacjami Karate 

nie uznanymi oficjalnie przez Światową Federację Karate( World Karate Federation - WKF) 

 

 

§ 6 

 

1.  Związek posiada osobowość prawną.  

2.  Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 

wewnętrzne dotyczące jego działalności.  

3. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich zadań Związek może 

zatrudniać pracowników.  

4. Zatrudnienie Prezesa Zarządu Związku lub innego członka Zarządu Związku wymaga podjęcia w tym 

przedmiocie uchwały Zarządu Związku.  

5. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 



6. Prezes Zarządu Związku lub inni członkowie Zarządu Związku mogą być wynagradzani za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 

§ 7 

 

1. Celem Związku jest: 

a) upowszechnianie, popularyzacja i promocja oraz organizowanie, uprawianie, rozwój i doskonalenie 

dyscypliny sportowej  karate ; 

b) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, instruktorów, 

trenerów, sędziów sportowych i działaczy sportowych; 

c) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej 

Związku. 

2. Do podstawowych zadań Związku, skierowanych na realizację określonych w ust. 1 celów, należy w 

szczególności: 

a) organizowanie i prowadzenie krajowego współzawodnictwa sportowego w sporcie karate ; 

b) ustanawianie i realizacja reguł sportowych, dyscyplinarnych i organizacyjnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

c) przygotowanie, ustalanie składu i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów 

reprezentacyjnych do udziału w rozgrywkach międzynarodowych. 

d) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu karate ; 

e) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, popularyzatorskiej, szkoleniowej, 

organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w zakresie karate   osób 

niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie oraz osób ze wszelkimi innymi formami 

niepełnosprawności; 

f) szkolenie i doskonalenie kadr: zawodniczych, trenersko-instruktorskich, sędziowskich; 

g) opracowywanie i uchwalanie zasad przeprowadzania egzaminów na stopnie mistrzowskie i 

uczniowskie. 

h) współpraca z innymi organizacjami i zrzeszeniami karate zgodnie z postanowieniami statutu WKF; 

i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i cofnięciem licencji klubom sportowym, 

zawodnikom, instruktorom, trenerom i sędziom sportowym, wymaganych do udziału we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

j)  prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach Związku; 

3. Związek podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących sportu karate, niezastrzeżonych w 

ustawie dla innych organów administracji rządowej lub innych podmiotów. 

4. Ponadto Związek będzie: 



a) organizować i nadzorować działalność komisji specjalistycznych (problemowych), 

b) współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji 

swych zadań statutowych, 

c) reprezentować swoich członków wobec władz i innych organizacji kultury fizycznej w kraju i za 

granicą, przedstawiać swoje stanowisko w żywotnych dla środowiska sprawach, 

d) prowadzić niezbędną działalność wydawniczą, 

e) realizować inne zadania, do których zobowiązany będzie na mocy ustaw 

 

§ 8 

 

1. Związek ma wyłączne prawo do:  

a. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w 

sporcie karate;  

b. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez Związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w 

sporcie; 

c. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 

igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 

d. reprezentowania sportu karate w międzynarodowych organizacjach sportowych.  

2. Związek na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej ma 

obowiązek używać godło Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 9 

 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, może powoływać spółki prawa handlowego i fundacje 

oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

 

 

Rozdział II 

Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązków członków. 

 

§ 10 

Członkowie Związku dzielą się na:  



1. zwyczajnych,  

2. honorowych,  

3. wspierających.  

 

§ 11 

Członków zwyczajnych i wspierających Związku przyjmuje w formie uchwały Zarząd Związku na podstawie 

pisemnych zgłoszeń i złożonych deklaracji  zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

 

§ 12 

 

Tytuł Prezesa Honorowego lub Członka Honorowego może nadać osobom fizycznym za szczególne zasługi 

dla organizacji, rozwoju i upowszechniania karate sportowego w Polsce Walne Zgromadzenie Członków.  

 

§ 13 

 

1. Członkiem zwyczajnym PUK mogą być : 

a) kluby sportowe karate; 

b) uczniowskie kluby sportowe karate; 

c) kluby sportowe posiadające sekcje karate; 

d) związki sportowe w dyscyplinie sportowej karate  

e) inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie 

działalności w sporcie karate. 

2. Członkiem Związku nie może być podmiot nieposiadający osobowości prawnej, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. 

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały o 

wpisie, po spełnieniu przez kandydata formalnych warunków przyjęcia.  

4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Związku, w przypadku gdy kandydat nie spełnia 

wymagań formalnych lub etycznych określonych Statutem lub innymi przepisami prawa i statutu WKF. 

  

§ 14 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć stałego finansowego lub rzeczowego 

wspierania Unii. 

 



 

 

§ 15 

 

1. Godność członka honorowego może zostać nadana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie 

osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku. Członkowie 

honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

3. Godność członka honorowego może ustać na skutek zrzeczenia się. 

4. Godność Honorowego Prezesa PUK może być nadana na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie 

osobie szczególnie zasłużonej dla PUK . 

5. Godność Honorowego Członka Zarządu PUK  może być nadana na wniosek Zarządu, przez Walne 

Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla PUK. 

 

§ 16 

 

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do: 

a) udziału w realizacji celów i zadań statutowych, 

b) biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz, 

c) zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych, 

d) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Związku, 

e) noszenia znaku organizacyjnego, 

f) udziału we współzawodnictwie sportowym – na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

g) członkostwa w istniejącym właściwym terytorialnie WOZK 

 

§ 17 

 

Członkowie honorowi i wspierający Unii mają prawo do: 

a) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Związku, 

b) noszenia znaku organizacyjnego, 

c) zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych, 

d) Honorowy Prezes i Honorowy Członek Zarządu mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu PUK z 

głosem doradczym. Zarząd może upoważnić Honorowego Prezesa lub Honorowego Członka Zarządu, z 

zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa cywilnego, do reprezentacji Związku w organizacjach, do 

których Związek należy. Powyższe wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały w tym zakresie. 



 

§ 18 

 

Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do: 

a) aktywnej realizacji jego statutowych celów i zadań, 

b) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Związek. 

c) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu karate sportowego , realizacji zadań statutowych 

oraz uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku., 

d) przestrzegania Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów 

oraz Statutu WKF 

e) opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonych uchwałą Zarządu Związku. 

 

§ 19 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje: 

a) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu, 

b) w przypadku rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka Związku (z dniem uprawomocnienia się 

orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości), 

c) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Zarządu za: 

1) nieopłacenie składek członkowskich przez okres 1 roku, pomimo uprzedniego pisemnego 

upomnienia, 

2) nie branie udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach Związku przez okres 1 roku  

MMM, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, zawody rankingowe WKF i PUK, 

3) naruszenie przepisów wewnętrznych PUK, niniejszego statutu oraz przepisów WKF. 

d) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Związku za  naruszenie Statutu, 

przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne członka Związku – 

na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. 

2. Członkostwo wspierające ustaje: 

a) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji, 

b) w przypadku rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka związku  (z dniem uprawomocnienia się 

orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości), 

c) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Związku za poważne naruszenie 

Statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne członka 

Związku – na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. 

 



§ 20 

 

1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku 

naruszenia przepisów prawa, postanowień Statutu lub regulaminu Związku. 

2. Od uchwały o skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania 

się do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno zostać złożone za pośrednictwem 

Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o zawieszeniu lub skreśleniu członka. Do 

czasu rozpatrzenia odwołania członek zostaje zawieszony w prawach członka. 

 

 

 

Rozdział III 

Władze związku. 

 

§ 21 

 

1. Władzami Unii są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Organami Zarządu są komisje powołane przez Zarząd Związku. 

 

§ 22 

 

1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.  

2. Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.  

3. Wybór Prezesa odbywa się bezwzględną większością głosów, pozostałych władz zwykła większością 

głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu na Prezesa, żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej 

większości głosów do drugiego głosowania przechodzi dwóch kandydatów o największej liczbie głosów.  

4. Kandydat na Prezesa nie musi być przedstawicielem członka zwyczajnego na Walnym Zgromadzeniu 

Członków.  

5. Funkcję Prezesa zarządu związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

 

§ 23 

 



Do członków Zarządu  Związku stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857 ze zm.) 

 

§ 24 

 

1. W razie ustąpienia Prezesa, utraty kworum przez Zarząd, Komisję Rewizyjną  (tj. tzn. zmniejszenia liczby 

osób danej władzy poniżej 50% liczby osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu) wskutek rezygnacji lub 

odwołania członków - Prezes, Zarząd, lub Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać w ciągu 1,5 miesiąca 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia władz. 

2. Członek związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku 

naruszenia przepisów prawa, postanowień Statutu lub regulaminu PUK. 

3. Od uchwały o skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo 

odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno zostać złożone za 

pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o zawieszeniu lub 

skreśleniu członka. 

4. Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, 

którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten sposób członków danej 

władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego podczas 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 25 

 

1. Najwyższą władzą Związku jest jego Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenia dzielą się na: 

       a. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze, 

b. Zwyczajne Sprawozdawcze, 

c. Nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 

4. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata. 

 

§ 26 

 

1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków mają członkowie zwyczajni którzy:  

a. Nie posiadają zaległości w opłacie składek członkowskich.  

b. Biorą czynny udział we współzawodnictwie sportowym karate .  



2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członkowie reprezentowani są przez: 

 a. Osoby posiadające pisemne upoważnienie, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

b. Reprezentanci członków zwyczajnych, którzy weszli w skład władz nie mogą być w czasie kadencji 

reprezentantami członków zwyczajnych.  

3. Listę członków uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków zgodnie z ust. 1 

ustala Zarząd Związku.  

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem doradczym: Prezes, członkowie Zarządu, 

komisji rewizyjnej  oraz Członkowie Honorowi i wspierający, a także zaproszeni przez Zarząd goście. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz rozwiązaniu się Związku.  

2. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej 

kadencji. 

 3. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.  

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta.  

6. Podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Prezesowi.  

7. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku.  

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykreślenia ze Związku.  

9. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków władz i członków Związku.  

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz. 

 

§ 28 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od 

ilości obecnych delegatów.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, z wyjątkiem sytuacji określonej w §22 i § 42, zapadają zwykłą 

większością głosów. 

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.  

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku i regulaminie oraz innych sprawach organizacyjnych 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Związku zawiadamia członków Związku  na 30 dni przed 

terminem zebrania. Materiały te winne zostać  zamieszczone na stronie internetowej PUK. 



 5. Kandydaci na Prezesa Związku, 7 dni przed wyznaczonym terminem Obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków winni w biurze Puk złożyć:  

a. Pisemne oświadczenia poparcia od 10 członków zwyczajnych podpisane przez upoważnione osoby.  

b. Pisemnie i elektronicznie: własne CV i program na okres najbliższej kadencji.  

6. Wszystkie pozostałe materiały, wnioski, propozycje powinny zostać dostarczone członkom najpóźniej 14 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i opublikowane na stronie PUK. 

7. W terminie do 30 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia wykaz uchwał powinien zostać dostarczony 

reprezentantom Członków, a protokół zgromadzenia winien być dostępny w biurze Związku. 

 

§ 29 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Związku:  

a. Z własnej inicjatywy.  

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęty na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Członków 

bezwzględną większością głosów członków Związku uprawnionych do głosowania, 

 c. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku. 

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od 

daty zgłoszenia wniosku.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

4. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków posiadają członkowie zgodnie 

z § 26.  

5. Kadencja władz Związku wybranych w toku wyborów uzupełniających lub kooptacji trwa do momentu 

upływu kadencji pozostałych władz Związku, których nie dotyczyły wybory uzupełniające. 

 

§ 30 

 

1. Zarząd Związku liczy od 5 do 7 członków w tym:  

a)  Prezesa wybieranego imiennie w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.  

b) Członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Członków.  

2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie Członków.  

3. Członków Zarządu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa i reprezentantów 

członków zwyczajnych.  

4. Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza Generalnego, 3-5 Wiceprezesów, oraz dokonuje podziału 

obowiązków miedzy nimi. 



5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) przyjęcia pisemnej rezygnacji, 

c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz. 

 

 

§ 31 

 

Do kompetencji Zarządu Związku należy:  

1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. Realizowanie statutowych celów Związku, jego planu pracy, 

3. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia w szczególności w zakresie kierunków 

działalności założeń programowych Związku oraz realizacji jego celów statutowych, 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. Opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych dla ich realizacji oraz wstępna 

akceptacja rocznych sprawozdań finansowych, ocenionych uprzednio przez biegłego rewidenta, 

6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości opłaty wpisowej, 

7. ustalanie struktury organizacyjnej Związku oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komisji – 

organów opiniodawczo-doradczych, 

8. Interpretacja regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd, 

9. Nadzór nad działalnością Biura i komisji – organów opiniodawczo-doradczych, 

10. Podejmowanie i prowadzenie w niezbędnym zakresie działalności gospodarczej, 

11. Podejmowanie uchwał o przyjęciu albo skreśleniu, członków ze Związku, 

12. Opracowanie i ustalenie regulaminu uprawiania karate, zgodnie z regulacjami sportowych organizacji 

międzynarodowych i nadzorowanie ich przestrzegania, 

13. Przyznawanie i cofanie licencji klubom i zawodnikom na zasadach określonych w regulaminie  

Związku, 

14. Przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportowego i licencji trenera, wymaganych we 

współzawodnictwie organizowanym przez Związek, 

15. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, 

16. Opracowanie, wdrożenie i nadzór przestrzegania regulaminu odpowiedzialności dyscyplinarnej - 

powoływanie członków komisji dyscyplinarnej i uzupełnienie jej składu w razie potrzeby, 

17. Ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz przedstawienie składu Kardy 

Narodowej, 

18. Ustalanie zasad i trybu zmian przynależności klubowej, 



19. Powoływanie przez Zarząd w ramach komisji  – jako organów opiniodawczo-doradczych oraz 

uchwalanie regulaminów tych komisji, 

20. Powoływanie stałych i doraźnych organów doradczych, określanie zakresu ich działania i uchwalanie 

ich regulaminów, 

21. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zaproszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem 

doradczym osób, których wiedza lub doświadczenie może sprzyjać celom Związku i przyczyniać się do 

rozwoju karate.  

§ 32 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby prowadzącej zebranie przy 

nieobecności Prezesa Zarządu.  

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu. W przypadku długotrwałej niemożności 

wykonywania przez niego obowiązków, posiedzenie może być zwołane przez wiceprezesa i 

przewodniczącego komisji rewizyjnej na mocy wspólnej decyzji. 

 

§ 33 

 

1. Do kompetencji Prezesa Związku należy:  

a. Reprezentowanie Związku na zewnątrz, kierowanie całokształtem prac Związku.  

b. Zwoływanie posiedzeń i kierowanie pracami Zarządu.  

c. Powołanie i odwołanie komisji problemowych, proponowanie podziału obowiązków wśród członków 

Zarządu, powierzenie obowiązków innym osobom.  

d. Realizacja celów i zadań Związku zgodnie z przyjętym na Walnym Zebraniu programem działania i 

uchwałami Zarządu.  

e. Informowanie Władz Związku o podejmowanych decyzjach i wszelkich istotnych zagadnieniach 

związanych z bieżącą działalnością. 

2. Podczas nieobecności Prezesa PUK jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego lub Zarząd, 

Sekretarz Generalny lub Wiceprezes Zarządu. 

 

 

§ 34 

 



1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członkowie wybierają przewodniczącego i sekretarza 

komisji. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być związany ze Związkiem żadną umową z której może 

czerpać korzyści finansowe.  

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków regulaminu i 

przedstawionego do wiadomości Zarządu corocznego planu pracy.  

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku. Decyzje Komisji 

Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków.  

4. Komisja Rewizyjna corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej 

działalności.  

5. Komisja Rewizyjna posiada prawo występowania z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla 

ustępującego Zarządu.  

6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku.  

7. Protokoły z przeprowadzonych kontroli z wnioskami i zaleceniami Komisja Rewizyjna przedkłada 

Zarządowi Związku.  

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

9. Członkostwo w Komisji rewizyjnej ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) przyjęcia pisemnej rezygnacji, 

c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz. 

 

 

Rozdział IV 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 35 

 

1. Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportu karate instytucji, organizacji, klubów, 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy. 

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy Związku. 

3. Zarząd ma prawo występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych członkom i osobom 

wymienionym w  ust. 1. 

 

 



Rozdział V 

Kary i odpowiedzialność dyscyplinarna 

 

 

§ 36 

 

1. Związek jest uprawniony do rozstrzygania w sprawach dyscyplinarnych (z wyjątkiem spraw i reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie) swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów oraz działaczy. 

2. Organem dyscyplinarnym jest Komisja Dyscyplinarna jako organ dyscyplinarny I instancji, uprawnionym 

do orzekania w sprawach o naruszenie Statutu i innych przepisów wewnętrznych Związku, a także do 

rozstrzygania sporów i konfliktów wynikłych w trakcie działalności Związku, z wyjątkiem spraw i reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. 

3. Zasady nakładania kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Związku określają przepisy Regulaminu 

Dyscyplinarnego Związku, uchwalonego przez Zarząd. 

4. Komisja Dyscyplinarna składa się od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. 

5. Członków Komisji na okres kadencji powołuje Zarząd. Kadencja członków Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 

lata. 

6. Członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) przyjęcia pisemnej rezygnacji, 

c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz. 

7. Komisja Dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania. 

 

§ 37 

 

1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku.  

2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej w przypadku wniosków Zarządu, orzeczeń 

wobec członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Dyscyplinarnej jest Walne Zgromadzenie Członków, które 

podejmuje decyzję ostateczną lub ma prawo powołania komisji odwoławczej, która w terminie jednego 

miesiąca podejmie ostateczną decyzję.  

3. Po upływie terminu odwołania lub po wydaniu przez organ odwoławczy orzeczenia merytorycznego 

kończącego sprawę decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna 

 

 



§ 38 

 

Ostateczna decyzja dyscyplinarna może zostać zaskarżona do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w 

trybie i na zasadach określonych we właściwej ustawie regulującej prawo sportowe.  

 

 

Rozdział VI 

Organy opiniodawczo-doradcze 

 

§ 39 

 

Zarząd w miarę potrzeby, może powołać doraźnie  komisje problemowe, określając jednocześnie ich skład 

osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania. 

 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Związku 

 

§ 40 

 

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.  

 

§ 41 

 

1. Na fundusze Związku składają się: 

a. Składki roczne członków Związku.  

b. Wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek.  

c. Dotacje.  

d. Inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku.  

e. Dochody z działalności gospodarczej.  

f. Zapisy, subwencje, darowizny.  

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Związku składa we 

współdziałaniu:  

a. Prezes Związku i Wiceprezes.  

b. Prezes Związku i Sekretarz Generalny 



c. Prezes Związku lub Wiceprezes i osoba  upoważniona na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zarząd.  

c. W zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu Prezes lub Sekretarz Generalny lub Dyrektor Biura 

Związku z Głównym Księgowym na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Zarząd. 

 

 

Rozdział IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku 

 

§ 42 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych 

uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

§ 43 

 

W uchwale o rozwiązaniu się Związku określony zostanie sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Związku. 

 

§ 44 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi 

Związku.  

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje 

Zarządowi Związku. 

 

 

Projekt zaakceptowany Decyzją nr 2/DP/2021 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 listopada 2021 

Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 11  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PUK z 

dnia 4 grudnia 2021.  

Tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2022 zgodnie z Uchwałą nr 11 WZS-W PUK na podstawie 

ostatecznej Decyzji nr 10/DP/2022 i nr 11/DP/2022 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 lutego 2022. 


