Polska Organizacja Shorinji Kempo

STATUT STOWARZYSZENIA
Polska Organizacja Shorinji Kempo
(POSK)

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności,
siedziba władz i charakter prawny
Artykuł 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polska Organizacja Shorinji Kempo i
zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

Artykuł 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
jego władz jest miasto Kraków.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych na warunkach
określonych w ich statutach o ile nie narusza to przepisów prawa bądź umów
międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

Artykuł 3
Stowarzyszenie Polska Organizacja Shorinji Kempo posiada osobowość prawną.

Artykuł 4
Stowarzyszenie może używać odznak organizacyjnychi pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także posługiwać się logiem i symbolami
innych organizacji, których jest członkiem, na zasadach obowiązujących w tych
organizacjach.

Artykuł 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji
celów statutowych oraz prowadzenia swoich spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.
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Artykuł 6
Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o fundusze i majątek
Stowarzyszenia.
Artykuł 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad ogólnych. O
podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia
decyduje Zarząd.

Artykuł 8
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest w całości na
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby realizacji
Artykuł 9
Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu.
2. Podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Propagowanie sztuki walki Shorinji Kempo. Podejmowanie działań zmierzających
do zapewnienia pokoju na świecie.
4. Wszechstronne propagowanie sportu i rekreacji ogólnej wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, w tym w środowisku rodzin patologicznych i osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie działalności wspierającej i integrującej członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
6. Szkolenie kadr trenersko-instruktorskich, a także doskonalenie umiejętności
indywidualnych członków Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie Shorinji Kempo.
7. Wspieranie działalności innych stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych,
szkolnych klas sportowych oraz innych organizacji i instytucji prowadzących działalność
w zakresie dalekowschodnich sztuk i sportów walki, szczególnie w zakresie Shorinji
Kempo.
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8. Pogłębianie wiedzy o sztukach walki, szczególnie w zakresie Shorinji Kempo.
9. Nadawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń klubom, trenerom, instruktorom oraz
członkom indywidualnym w uznaniu zasług dla propagowania idei kultury fizycznej,
pogłębiania pokoju na świecie, dalekowschodnich sztuk isportów walki oraz systemów
samoobrony, ze szczególnym uwzględnieniem Shorinji Kempo.
10. Wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem programów autorskich związanych
z dalekowschodnimi sztukami i sportami walki oraz wydawanie w tym zakresie opinii i
recenzji.

Artykuł 10
Dla realizacji celów, Stowarzyszenie podejmuje przede wszystkim następujące
działania:
1. Organizuje sekcje w poszczególnych miejscowościach o charakterze sportowo –
rekreacyjnym.
2. Wspiera i współdziała w tworzeniu filii Shorinji Kempo w Polsce.
3. Organizuje lub współorganizuje z innymi podmiotami: seminaria, pokazy, zawody,
szkolenia lub turnieje.
4. Organizuje bądź współorganizuje z innymi podmiotami imprezy sportowe lub
rekreacyjne.
5. Udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej współdziałając z prasą i
radiem i innymi środkami przekazu.
6. Organizuje treningi, kursy i obozy, na których szkoli swoich członków oraz inne
osoby w zakresie działalności statutowej.
7. Tworzy i rozprowadza wśród osób trenujących Shorinji Kempo materiały
szkoleniowe w tym m. in. publikacje, stroje i przyrządy treningowe do użytku
wewnętrznego członków Stowarzyszenia.
8. Podejmuje działania zmierzające do wyposażenia sal treningowych, we wszelkie
niezbędne urządzenia i wyposażenie. Prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli okaże się
ona niezbędna i pomocna w działalności statutowej.
9. Prowadzi działalność wydawniczą.
10. Zarządza posiadanymi środkami trwałymi w postaci sprzętu sportowego i innego
majątku Stowarzyszenia.
11. Współdziała w zakresie propagowania sztuk walki oraz rekreacji ogólnej, a także
innych dyscyplin sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami.
12. Współdziała w zakresie propagowania Shorinji Kempo z WSKO, oddziałami i
filiami Shorinji Kempo na całym świecie.
13. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla
realizacji statutowej działalności.
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ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
Artykuł 11
Członkowie dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych.

Artykuł 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w tym
cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży na piśmie
deklarację członkowską. Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, którzy mają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu
Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
3. Małoletni poniżej szesnastego roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli
ustawowych należeć do Stowarzyszenia, poprzez członkostwo w jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez pełnoletnich członków Stowarzyszenia, bez prawa
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Artykuł 13
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które identyfikują
się lub popierają działalność Stowarzyszenia oraz zadeklarują wsparcie materialne lub w
inny sposób będą wspierać działalność Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które są szczególnie zasłużone
dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi i honorowymi mogą być również cudzoziemcy niemający
miejsca zamieszkania na terenie Polski.
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Artykuł 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
c) występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw
Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez
Stowarzyszenie,
e) nabywać po niższych cenach materiały wydawane przez Stowarzyszenie,
f) korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi
regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
g) nosić odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym zastrzeżeniem, iż mogą brać
udział w pracach władz Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym.

Artykuł 15
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w tym w realizacji jego celów
statutowych,
b) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek: przestrzegać Statutu i uchwał
Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania
składek członkowskich.

Artykuł 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Zgonu członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi.
3. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieopłacenia
składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym
upomnieniu.
4. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, co może nastąpić tylko w przypadku
naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich
pobudek lub skazanie na środek karny utraty praw publicznych.
6. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
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Artykuł 17
1. Ustanie członkostwa wspierającego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16,
oraz w razie utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem
wspierającym lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
2.Ustanie członkostwa honorowego następuje z przyczyn, o których mowa w § 16 ust.
1 i 2 oraz 4 – 6.
3. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 18
1. W sprawach, o których mowa w § 16 ust. 1 – 3 oraz 5 wymagana jest uchwała
Zarządu stowarzyszenia, przy czym w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 uchwała ta
ma charakter deklaratoryjny.
2. Od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje
odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym
przedmiocie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia
Artykuł 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

Artykuł 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć i głosować członkowie zwyczajni
stowarzyszenia oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. Każdemu
członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
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Artykuł 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Wytyczanie kierunku i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian Statutu.
3. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania.
4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz członków
Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz
zatwierdzanie budżetu.
10. Podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności
gospodarczej.
11. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał
Zarządu.
12. Rozpatrywanie odwołań w sprawach przewidzianych w § 18 Statutu.
13. Powoływanie pełnomocnika Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia
w umowach z członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim.
14. Nadawanie godności członka honorowego.
15. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
16. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.
17. Powoływanie sekcji sportowych działających w ramach stowarzyszenia.
18. Podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach przewidzianych w Statucie.

Artykuł 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków, przy czym do zmiany Statutu lub
rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest większość co najmniej 3/4 głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. W przypadku, gdy na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum,
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, godzinę później niż
pierwsze, na którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.
Powyższa zasada dotyczy wszelkich uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie
Członków.
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Artykuł 23
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie winno być zwołane nie później niż 2 miesiące od daty wpłynięcia
stosownego wniosku do Zarządu i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Walne Zebranie Członków może być też zwołane przez Komisję Rewizyjną lub 1/3
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, ilekroć zwołanie tegoż uznają za stosowne,
a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w ust. 2. W takim
wypadku stosuje się odpowiednio przepis § 24 Statutu.

Artykuł 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania, pisemnie,
drogą elektroniczną lub przez ogłoszenie w prasie.

Artykuł 25
1. Walne Zebranie Członków otwiera najstarszy obecny członek zwyczajny
Stowarzyszenia.
2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na początku
obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
3. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez sekretarza
Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad można podejmować uchwały tylko jeżeli
jest obecnych co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powyższe nie
dotyczy wniosków o charakterze porządkowym.

Artykuł 26
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Z
zastrzeżeniem ust. 3, Prezes, pozostali członkowie Zarządu i członkowie Komisji
Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptowywać do swego składu nowych
członków w miejsce członków, którzy przestali pełnić swą funkcję w trakcie kadencji, w
drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu, z tym, że liczba wybranych w ten sposób
członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 liczby osób
pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia. Postanowienia ust. 3 nie mają
zastosowania do wyboru Prezesa Zarządu.

9

Artykuł 27
Zarząd składa się z 4 – 6 osób, w tym Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i
ewentualnie pozostałych członków Zarządu.

Artykuł 28
Do Kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie decyzji w imieniu Stowarzyszenia o przystąpieniu do innych
organizacji lub nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.
6. Reprezentowania Stowarzyszenia w międzynarodowych i krajowych organizacjach.
7. Podejmowanie decyzji o organizacji bądź współorganizacji we wszelkiego rodzaju
wydarzeniach.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków i ustalanie proponowanego porządku obrad,
zgłaszanie wniosków na Walne Zebrań Członków.
10. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie lub
pozbawienie członkostwa honorowego.
11. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie
ewidencji członków.
12. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
13. Zaciąganie wszelkich zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
14. Powoływanie zespołów problemowych do rozwiązywania określonych zagadnień.

Artykuł 29
Do składania oświadczeń i podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów w
imieniu Stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych, wymagane jest
współdziałanie Prezesa Zarządu i innego członka Zarządu lub trzech członków Zarządu.

Artykuł 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, za
sadach określonych w Statucie lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
3. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa bądź wyznaczonego przez niego
członka Zarządu.
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4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, z zastrzeżeniem ust. 5. W razie
równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności minimum 2/3 składu Zarządu.

Artykuł 31
Komisja Rewizyjna składa się z 2–3 osób, spośród których wybierany jest
przewodniczący i jego zastępca.

Artykuł 32
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

Artykuł 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia, przez wyznaczonego członka Komisji Rewizyjnej,
w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nim a
Członkiem Zarządu.
4. Zgłaszanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
5. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
6. Wgląd do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądanie wszelkich
informacji od Zarządu.
7. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadkach przewidzianych w Statucie.

Artykuł 34
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z
wykonywanej przez siebie działalności oraz posiada prawo stawiania wniosków
przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Artykuł 35
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
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Artykuł 36
Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej bądź wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej. Uchwały
Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
zebrania.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia
Artykuł 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i
fundusze.
Artykuł 38
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze:
a) Składek członkowskich,
b) Dobrowolnych wpłat pieniężnych członków wspierających lub honorowych.
c) Dotacji i subwencji przekazywanych przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
d) Zapisów, spadków i darowizn,
e) Wpływów z działalności statutowej,
f) Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
g) Wpływów z własnej działalności gospodarczej,
h) Ofiarności publicznej,
i) Dotacji ze środków publicznych.
2. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
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ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia
Artykuł 39
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Stowarzyszenia, która określi również cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
zlikwidowanego Stowarzyszenia.
2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza ostatni Zarząd Stowarzyszenia, chyba że
Uchwałą Walnego Zebrania Członków na likwidatora zostanie wyznaczona inna osoba.
3. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację,
wyznaczając likwidatora.
Przewodniczący

Protokolant
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