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REGULAMIN 

uzyskiwania członkostwa w Polskiej Unii Karate Polskim Związku Sportowym, uprawniającego kluby 
do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie karate. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych, w rozumieniu przepisów powszechnie 
obowiązujących, zwłaszcza ustawy o sporcie.  

2. Przynależność klubu sportowego do Polskiej Unii Karate Polskiego Związku Sportowego, zwanej dalej “PUK PZS”, 
nakłada na klub obowiązek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sporcie karate, na zasadach 
obowiązujących w PUK PZS oraz Europejskiej Federacji Karate (EKF) i Światowej Federacji Karate (WKF).  

§ 2 

Przyjęcia klubu sportowego w poczet członków zwyczajnych PUK PZS dokonuje Zarząd w drodze uchwały.  

Rozdział II 

Tryb uzyskiwania członkostwa 

§1 

1. Postępowanie o przyznanie członkostwa wszczyna się na wniosek zainteresowanego klubu sportowego. 

2. Do wniosku o przyznanie członkostwa klub wnioskujący jest zobowiązany dołączyć: 

a. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji, potwierdzający posiadanie 
osobowości prawnej klubu; 

b. odpis statutu klubu sportowego; 

c. formularz informacyjny zawierający wszystkie podstawowe dane o klubie wnioskującym; 

d. listę trenerów klubu sportowego wraz z przedłożeniem ich uprawnień w dyscyplinie karate; 

e. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się: 

• ze statutem Polskiej Unii Karate Polskiego Związku Sportowego; 

• ze statutem Światowej Federacji Karate (WKF); 

• z treścią uchwały nr 104 z dnia 14 lipca 2022 roku Zarządu PUK PZS; 

treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

f. dokument NIP i Regon; 

g. 5 (pięć) pisemnych rekomendacji wystawionych przez kluby członkowskie PUK PZS potwierdzających, że 
głównym kierunkiem rozwoju klubu wnioskującego jest dyscyplina sportowa karate i rywalizacja w ramach 
krajowych i międzynarodowych struktur Światowej Federacji Karate (WKF); rekomendacji mogą udzielać 
wyłącznie kluby, których członkostwo w PUK i PUK PZS jest dłuższe niż 3 (trzy) lata. 

h. potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej w obowiązującej wysokości. 

3. W przypadku braku możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości rekomendacji, o których mowa w pkt 2 lit. g, 
klub wnioskujący zostanie objęty nadzorem merytorycznym wyznaczonych przez Zarząd trenerów PUK PZS. Lista 
trenerów nadzorujących zostanie przygotowana i zatwierdzona przez Zarząd PUK PZS. Nadzorem 
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merytorycznym klub wnioskujący zostanie objęty na okres nie dłuższy niż 3 lata, począwszy od dnia podjęcia 
przez Zarząd PUK PZS decyzji o uzyskaniu członkostwa przez klub wnioskujący. Do czasu zakończenia okresu 
nadzoru merytorycznego, członkostwo zostaje ograniczone wyłącznie do możliwości uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym w ramach PUK PZS, EKF i WKF, z zachowaniem wszystkich obowiązków 
wynikających ze statutu i innych regulacji PUK PZS. Zakończenie nadzoru merytorycznego zostanie potwierdzone 
opiniami trenerów nadzorujących, które będą stanowiły podstawę do przyjęcia klubu wnioskującego jako 
członka zwyczajnego bez ograniczeń. O braku możliwości dostarczenia wymaganej ilości rekomendacji, klub 
wnioskujący jest zobowiązany poinformować pisemnie biuro PUK PZS. 

4. Klub wnioskujący, który nie dostarczy wymaganej liczby rekomendacji, a skorzysta z rozwiązania opisanego w 
pkt 3, do czasu uzyskania pozytywnych opinii, o których mowa w pkt 3, decyzją Zarządu może uzyskać wyłącznie 
członkostwo ograniczone do możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w ramach PUK PZS, 
EKF i WKF. 

5. Wniosek o przyznanie członkostwa zostanie rozpatrzony przez Zarząd PUK PZS po otrzymania wszystkich 
wymaganych dokumentów i po stwierdzeniu ich prawidłowości. 

6. Od decyzji Zarządu w sprawie przyznania członkostwa, zainteresowanemu klubowi sportowemu, przysługuje 
prawo odwołania do WZ PUK PZS. 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§1 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednio zapisy Statutu PUK PZS. 

2. Tekst regulaminu został zatwierdzony uchwałą nr 113  Zarządu PUK PZS z dnia 03 września 2022 r. i wchodzi w 
życie z dniem 03 września 2022r.  

3. Prawo wykładni przepisów regulaminu przysługuje Zarządowi PUK PZS. 

 

 

 


