STATUT WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA KYUDO
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wrocławskie Stowarzyszenie Kyudo, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją
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działającą na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego
Statutu i posiada osobowość prawną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
Stowarzyszenie może współpracować z administracją rządową, samorządem terytorialnym,
organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami zagranicznymi.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
Rozdział 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§2
Celem Stowarzyszenia jest:
1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z kyudo;
2. popularyzacja łucznictwa japońskiego – kyudo w Polsce;
3. popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej;
4. podnoszenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia;
5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
§3
FORMY REALIZACJI CELÓW
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. kreowanie wydarzeń związanych z kyudo o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym;
2. promocje organizowanych imprez za pośrednictwem mediów: prasy, radia, telewizji,
internetu etc.;
3. organizowanie szkoleń w kraju i zagranicą;
4. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymianę
doświadczeń w dziedzinie kyudo;
5. propagowanie łucznictwa japońskiego poprzez organizowanie imprez o charakterze
popularyzatorskim, edukacyjnym i sportowym;
6. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla innych podmiotów utożsamiających się
z celami Stowarzyszenia;
7. budowę strzelnicy wg japońskich zasad;
8. wykreślony
9. udostępnianie swoim członkom sprzętu do prowadzenia treningów;
10. organizowanie i przeprowadzanie odpłatnych pokazów, warsztatów, szkoleń i prelekcji, z
których dochód przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
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Rozdział 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§4
Członkowie Stowarzyszenia podzieleni są na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.
§5
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który
ukończył 15 rok życia oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni poniżej wymienione warunki (łącznie):
1. Złoży deklarację członkowską Stowarzyszenia.
2. wykreślony
3. Uzyska pozytywną opinię Sądu Koleżeńskiego (w pełnym składzie) Stowarzyszenia lub
przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
4. Złoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku jeśli nie ukończył 18.
roku życia.
§7
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, która uznaje
cele Stowarzyszenia i chce wspierać jego działalność statutową.
Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionym w § 10 pkt. 1, 3-6.
§8
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, której godność ta została nadana w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie
Członków.
Członkowie honorowi mają prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zobowiązani są dbać o dobre imię Stowarzyszenia a swoją postawą i
działaniami przyczyniać się do wzrostu jego roli.
§9
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

kandydatury

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
4. Przestrzegać postanowień statutu i regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Brać czynny udział w treningach.
6. Podnosić swoje umiejętności strzeleckie.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. brać udział w życiu Stowarzyszenia;
2. korzystać z przysługującego mu biernego i czynnego prawa wyborczego;
3. korzystać z lokali Stowarzyszenia;
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przez

Zarząd

4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;
5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa

i

szkoleń,

które

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, wnioskować

we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
7. w przypadkach losowych wnioskować o czasowe obniżenie składki do wysokości ustalonej

stosowną uchwałą Zarządu.
§ 12
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy;
d) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z
przyczyn innych niż określone w pozostałych punktach;
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
3. Śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 13
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do

Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński.
§ 15
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub

częściej na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
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uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
członków.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowi zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e) Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
f) Ustalanie zmian statutu;
g) Podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych
organizacji lub oddziałów terenowych;
h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
j) Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie
odwołań od jego orzeczeń;
k) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
l) Nadawanie członkostwa honorowego;
m) Ustalanie składek członkowskich.
Walne Zgromadzenie musi być zwołane w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku
przez Komisję Rewizyjną.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych
Zmiany statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości
przynajmniej 4/5 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą i głosują na Walnym Zgromadzeniu wyłącznie
osobiście.
§ 17

1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i do 3 innych członków

Zarządu.
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-

letnią kadencję.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
d) zwoływanie walnego zgromadzenia;
e) ustalanie wysokości składek członkowskich;
f) prowadzenie spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie nie

będących członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.
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§ 19
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie nie

będących członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku

3.
4.
5.
6.

członka Stowarzyszenia, dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza
wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia oraz opiniowanie
kandydatury na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje
się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości
wszystkich członków.
Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego
Zgromadzenia w terminie 7 dni.
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
§ 20

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członków, darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych nie

przekraczających 10 tysięcy złotych, jest upoważniony jednoosobowo prezes lub
Wiceprezes z jednym dowolnym członkiem Zarządu.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających 10 tysięcy złotych,
upoważnionych jest 2 członków zarządu w tym prezes, działających łącznie.
ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innych

przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o
stowarzyszeniach.

Wrocław, dnia 02.12.2011 r.
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