Statut Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
Tekst jednolity statutu Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
przyjęty uchwałą Członków Założycieli nr 03/01/2020
z dnia 11 stycznia 2020 roku

STATUT
POLSKIEJ UNII KARATE TRADYCYJNEGO

Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania,
siedziba władz, neutralność, cele, działania
§1
1. Polska Unia Karate Tradycyjnego, zwana dalej PUKT, jest ogólnokrajowym związkiem
sportowym, związkiem stowarzyszeń w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. W kontaktach międzynarodowych PUKT obok nazwy polskiej używać będzie nazwy w
języku angielskim Polish Traditional Karate-do Union (PTKU).
§2
PUKT działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest miasto Niepołomice.
§3
1. PUKT posiada osobowość prawną.
2. PUKT jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o
stowarzyszonych w niej członków.
3. PUKT może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w
zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. PUKT powołana zostaje na czas nieokreślony.
§4
PUKT opiera swoją działalność na porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie Prawo o
stowarzyszeniach, ustawie o sporcie, niniejszym Statucie oraz przepisach wewnętrznych,
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regulaminach wydanych na podstawie niniejszego Statutu, postanowieniach, uchwałach,
wytycznych i decyzjach władz PUKT.
§5
PUKT samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
przepisy wewnętrzne, regulaminy dotyczące jej działania.
§6
1. PUKT jest organizacją neutralną pod względem, politycznym, religijnym, etnicznym i
rasowym.
2. Jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
pochodzenie

etniczne,

wyznanie,

bezwyznaniowość,

orientację

seksualną

jest

niedopuszczalna pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszania lub
wykluczenia z PUKT.
§7
PUKT może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych.
§8
1. Celem PUKT jest:
a) chronienie i przekazywanie wartości płynących z karate tradycyjnego,
b) promowanie i popularyzacja karate tradycyjnego,
c) uprawianie i doskonalenie karate tradycyjnego we wszystkich formach sztuki,
kultury fizycznej, sportu, sportu profesjonalnego, sportu akademickiego, sportu
osób niepełnosprawnych i rekreacji,
d) propagowanie i umacnianie wartości płynących z karate tradycyjnego,
e) tworzenie warunków do organizacyjnego, finansowego, sportowego i rekreacyjnego
uprawiania karate tradycyjnego,
f) wspieranie członków PUKT w zakresie organizacyjnego, finansowego, sportowego i
rekreacyjnego uprawiania karate tradycyjnego,
g) ochrona interesów członków PUKT, osób tam zrzeszonych, instruktorów, trenerów,
egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu medycznego,
h) umacnianie i pogłębianie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie
karate, w szczególności karate tradycyjnego,
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i) integrowanie środowisk karate,
j) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
k) kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowanie
zdrowego stylu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi sportu,
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna,
n) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej poprzez inspirowanie i
organizowanie różnych form zapobiegania agresji oraz hejtu społecznego,
o) zapobieganie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
p) popularyzowanie i organizowanie sportu dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych,
q) organizowanie wypoczynków letnich oraz zimowych w tym dla dzieci rolników
objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego,
r) zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych mających na celu popularyzowanie
wszystkich form sportu,
s) pogłębianie wiedzy i świadomości społecznej,
t) eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping,
korupcja, ustawianie wyników zawodów sportowych, inne formy oszustwa,
przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancje i dyskryminacje,
u) promowanie i wspierania dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej
sportowców,
v) promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i
podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie
dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich,
w) współtworzenie i realizacja polityki i strategicznych programów sektorowych w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
x) organizowanie i rozwój współpracy zagranicznej,
y) współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Organizacjami Sportowymi w
Polsce, Europie oraz na całym świecie,
z) współpraca z programem Erasmus + Sport, programami organizowanymi przez Unię
Europejską,
aa) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi
oraz terenami sportowo – rekreacyjnymi,
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bb) eksploatacja i konserwacja istniejących obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz
ich rozbudowa i modernizacja,
cc) uczestnictwo w badaniach naukowych w zakresie nauk o kulturze fizycznej,
dd) wdrażanie najnowszych technologii i form zarządzania, kierowania oraz
promowania zasad karate,
ee) mobilność kadry zawodniczej w znaczeniu edukacyjnym.
2. Dla osiągniecia celów statutowych, PUKT może wydawać przepisy wewnętrzne,
regulaminy, wytyczne i decyzje wiążące członów PUKT, osoby tam zrzeszone, instruktorów,
trenerów, egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu medycznego.
3. PUKT może realizować swoje cele statutowe przy pomocy Wojewódzkich Związków Polskiej
Unii Karate Tradycyjnego (związków sportowych), zwanych dalej Wojewódzkimi Związkami,
w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu.
§9
1. PUKT realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej,
b) propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej, osób
dorosłych, osób niepełnosprawnych,
c) wspieranie działalności członków PUKT,
d) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz sportu szkolnego i
młodzieży szkolnej,
e) wspieranie

działalności

akademickich

związków

sportowych

oraz

sportu

akademickiego,
f) wspieranie i upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych,
g) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, obozów sportowych,
h) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
i) wydawanie wytycznych w zakresie organizacji zawodów, imprez sportowych przez
członków PUKT,
j) opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia instruktorów,
trenerów, egzaminatorów, sędziów, członków sztabu medycznego,
k) udzielanie licencji członkowskich, instruktorskich, trenerskich, egzaminatorskich,
sędziowskich, zawodniczych, członków sztabu medycznego,
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l) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej nad członkami PUKT, osobami
tam

zrzeszonymi,

instruktorami,

trenerami,

egzaminatorami,

sędziami,

zawodnikami, członkami sztabu medycznego,
m) organizowanie egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie,
n) przygotowywanie członków PUKT i osób tam zrzeszonych, zawodników do
uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
o) prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i popularyzatorskiej,
p) wspieranie działalności Szkół Mistrzostwa Sportowego,
q) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych,
r) prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów
pamiątek,
s) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem niniejszego Statutu,
przepisów wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji
władz PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i
decyzji krajowych oraz międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT
przynależy przez członków PUKT, osoby tam zrzeszone instruktorów, trenerów,
egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu medycznego,
t) stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków PUKT,
osób tam zrzeszonych, instruktorów, trenerów, egzaminatorów, sędziów,
zawodników, członków sztabu medycznego,
u) nakładanie kar dyscyplinarnych na członków PUKT, osoby tam zrzeszone,
instruktorów, trenerów, egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu
medycznego za naruszenie niniejszego Statutu przepisów wewnętrznych,
regulaminów, postanowień uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT oraz statutu,
przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji krajowych oraz
międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy,
v) współpracę, organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z krajowymi,
narodowymi organizacjami karate tradycyjnego oraz innymi organizacjami
sportowymi krajowymi i zagranicznymi,
w) reprezentowanie członków PUKT i osób tam zrzeszonych przed krajowymi,
narodowymi organizacjami karate tradycyjnego, organizacjami karate oraz innymi
organizacjami sportowymi krajowymi i zagranicznymi,
x) współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi organami administracji rządowej i
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych,
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y) reprezentowanie członków PUKT i osób tam zrzeszonych przed krajowymi i
zagranicznymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w
zakresie realizacji zadań statutowych,
z) aktywne działanie przeciw wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z karate
tradycyjnym,
aa) przedstawianie swojego stanowiska w żywotnych dla środowiska sprawach,
bb) przedstawianie wniosków i postulatów do odpowiednich organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz
karate tradycyjnego,
cc) utrzymywanie stałych kontaktów z mediami w zakresie realizacji polityki
informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności PUKT,
dd) realizowanie innych zadań, na mocy przepisów prawa, niniejszego Statutu,
przepisów wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji
władz PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i
decyzji krajowych oraz międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT
przynależy.
2. PUKT może zlecić realizację zadań, o których mowa w ust. 1 powyżej członkom PUKT,
Wojewódzkim Związkom, a także osobom trzecim na podstawie uchwał Zarządu lub
odrębnie zawartych umów.
§ 10
PUKT może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w celu uzyskania środków na realizację
celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej PUKT nie może zostać przeznaczony do
podziału pomiędzy jej członków.
§ 11
Dla realizacji określonych zadań, PUKT może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków
§ 12
Członkowie PUKT dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
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b) członków zrzeszonych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.
§ 13
Wszyscy członkowie PUKT, osoby tam zrzeszone, instruktorzy, trenerzy, egzaminatorzy, sędziowie,
zawodnicy, członkowie sztabu medycznego, obowiązani są do przestrzegania niniejszego Statutu,
przepisów wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT
oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji krajowych i
międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy.
§ 14
Członkami zwyczajnym są: Akademia Karate Tradycyjnego w Niepołomicach, Klub Karate
Tradycyjnego "Kumade", Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Akademia Karate Tradycyjnego w
Rzeszowie, Akademia Karate Daniela Iwanka.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, Wojewódzkie Związki, inne osoby
prawne, w różnorodnej formie organizacyjnej, prawnej, niemające celu zarobkowego,
które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące
kryteria:
a) jednym z celów statutowych albo umowy założycielskiej albo aktu założycielskiego
kandydata jest uprawianie karate lub innych sztuk walki,
b) przynajmniej jeden z instruktorów kandydata posiada ważną licencję instruktora
PUKT,
c) dają rękojmię należytej realizacji celów statutowych PUKT,
d) są członkami zrzeszonymi przynajmniej przez okres 60 miesięcy.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej,
uzyskanie akceptacji Zarządu w drodze uchwały i opłacenie wpisowego.
3. Do pisemnej deklaracji członkowskiej należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną kopię zarejestrowanego statutu albo umowy założycielskiej albo
aktu założycielskiego członka zrzeszonego,
b) wypis z właściwego rejestru albo ewidencji, do którego wpisany jest członek
zrzeszony,
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c) oświadczenie,
obowiązujących

że
w

członek

zrzeszony

sporcie,

będzie

postanowień

zawsze

niniejszego

przestrzegać
Statutu,

norm

przepisów

wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz
PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji
krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT
przynależy, a także przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie,
d) oświadczenie, że organy statutowe albo umowy założycielskiej albo aktu
założycielskiego członka zrzeszonego są uprawnione do jego reprezentowania,
e) listę osób fizycznych upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
członka zrzeszonego wobec osób trzecich.
4. Uchwała Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wydawana jest
w terminie 21 dni od daty wpływu deklaracji członkowskiej. Z ważnych powodów Zarząd
może przedłużyć termin podjęcia uchwały o 14 dni.
5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, jeżeli członek zrzeszony
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej lub uzna, że członek zrzeszony nie
realizuje należycie celów statutowych PUKT lub uzależnić od spełnienia określonych
warunków. Decyzja Zarządu nie podlega zaskarżeniu.
6. Ponowna deklaracja członkowska może być złożona po spełnieniu warunków określonych
przez Zarząd.
7. W stosunku do członków zrzeszonych będących Wojewódzkimi Związkami szczególnie
zaangażowanymi w działalność PUKT, Zarząd może skrócić okres, o którym mowa w ust. 1
lit. d) powyżej do 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych członków zrzeszonych
szczególnie zaangażowanych w działalność PUKT, Zarząd może skrócić okres, o którym
mowa w ust. 1 lit. d) powyżej do 24 miesięcy.
§ 16
1. Członkiem zrzeszonym mogą być kluby sportowe, Wojewódzkie Związki, inne osoby
prawne, w różnorodnej formie organizacyjnej, prawnej, niemające celu zarobkowego,
które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące
kryteria:
a) jednym z celów statutowych albo umowy założycielskiej albo aktu założycielskiego
kandydata jest uprawianie karate lub innych sztuk walki,
b) dają rękojmię należytej realizacji celów statutowych PUKT,
2. Członkostwo zrzeszone nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej,
uzyskanie akceptacji Zarządu w drodze uchwały i opłacenie wpisowego.
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3. Do pisemnej deklaracji członkowskiej należy załączyć:
a) uwierzytelnioną kopię zarejestrowanego statutu albo umowy założycielskiej albo
aktu założycielskiego kandydata,
b) wypis z właściwego rejestru albo ewidencji, do którego wpisany jest kandydat,
c) oświadczenie, że kandydat będzie zawsze przestrzegać norm obowiązujących w
sporcie, postanowień niniejszego Statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów,
postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT oraz statutu, przepisów
wewnętrznych,

regulaminów,

wytycznych

i

decyzji

krajowych

lub

międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy, a także
przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie,
d) oświadczenie, że organy statutowe albo umowy założycielskiej albo aktu
założycielskiego kandydata są uprawnione do jego reprezentowania,
e) listę osób fizycznych upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
kandydata wobec osób trzecich.
4. Uchwała Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zrzeszonych wydawana jest
w terminie 21 dni od daty wpływu deklaracji członkowskiej. Z ważnych powodów Zarząd
może przedłużyć termin podjęcia uchwały o 14 dni.
5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zrzeszonych, jeżeli uzna, że kandydat
nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub może uzależnić swoją zgodę od
spełnienia określonych warunków. Decyzja Zarządu nie podlega zaskarżeniu.
6. Ponowna deklaracja członkowska może być złożona po spełnieniu warunków określonych
przez Zarząd.
§ 17
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, w różnorodnej formie
organizacyjnej, prawnej, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
popierające cele PUKT i wspierające PUKT organizacyjnie, rzeczowo, finansowo lub
sponsorujące jej działalność.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwała
Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków wspierających wydawana jest w
terminie 21 dni od daty wpływu deklaracji, w której określana jest forma deklarowanej
pomocy na rzecz PUKT. Z ważnych powodów Zarząd może przedłużyć termin podjęcia
uchwały o 14 dni.

Strona 9 z 27

Statut Polskiej Unii Karate Tradycyjnego

§ 18
Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd osobom fizycznym, osobom
prawnym, podmiotom w różnorodnej formie organizacyjnej, prawnej szczególnie zasłużonym dla
realizacji celów statutowych PUKT. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania
składki członkowskiej.
§ 19
Członkowie PUKT, z zastrzeżeniem § 20, mają prawo do:
a) udziału w realizacji celów statutowych,
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do jej władz,
c) nominowania i zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych władz PUKT,
d) zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych,
e) wypowiadania się w żywotnych dla środowiska sprawach,
f) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych PUKT,
g) udziału

we

współzawodnictwie

sportowym,

szkoleniach,

warsztatach,

seminariach,

konferencjach, obozach sportowych organizowanych przez PUKT,
h) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej, w miarę posiadanych przez PUKT
możliwości i środków,
i) noszenia znaku organizacyjnego,
j) wykonywania wszystkich innych praw wynikających z niniejszego Statutu, przepisów
wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT oraz
statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji krajowych lub
międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy.
§ 20
Członkowie zrzeszeni, wspierający i honorowi korzystają z praw wymienionych w § 19, za
wyjątkiem praw wymienionych w § 19 lit. b), c).
§ 21
Członkowie PUKT zobowiązani są do:
a) przestrzegania norm obowiązujących w sporcie, postanowień niniejszego Statutu, przepisów
wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, zarządzeń, wytycznych i decyzji władz
PUKT, statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji krajowych lub
międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy, przepisów
dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie oraz do stosowania się do przyjętych
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zwyczajów i obyczajów, w szczególności zasad etykiety obowiązującej w japońskich sportach i
sztukach walki,
b) udziału w realizacji celów statutowych, zadań lub celów określonych przez władze PUKT,
c) dbania o dobre imię PUKT oraz właściwy klimat wokół polskiego karate tradycyjnego,
d) godnego reprezentowania PUKT,
e) przestrzegania zasad uczciwości, integralności i ducha sportowego wyrażających ideę fair play,
f) dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy swoich członków, instruktorów,
trenerów, egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu medycznego,
g) regularnego opłacania składki członkowskiej, innych opłat na rzecz PUKT wiążących się z
uczestnictwem w działalności statutowej PUKT – z wyjątkiem członków honorowych,
h) informowania PUKT o swoich danych i aktualizowania ich w ewidencji członków PUKT,
przekazywania do PUKT wszelkich zmian swoich statutów lub umów założycielskich lub aktów
założycielskich, przekazywania do PUKT danych dotyczących osób uprawnionych do składania
w imieniu członków skutecznych oświadczeń woli wobec osób trzecich,
i) zapewnienia wolnych wyborów do władz statutowych PUKT.
§ 22
1. Członkostwo w PUKT ustaje w przypadku:
a) rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu PUKT,
b) wykreślenia członka z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru bądź
ewidencji, do której członek był wpisany na podstawie odrębnych przepisów, z datą
prawomocnego orzeczenia w powyższym przedmiocie,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich innych opłat
na rzecz PUKT wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej PUKT przez okres
przekraczający trzy miesiące i po bezskutecznym upływie trzydziestodniowego terminu
zakreślonego przez Zarząd do uregulowania zaległości,
d) skreślenia z listy członków z powodu utraty licencji członkowskiej PUKT,
e) wykluczenia za:
i.

poważne naruszenie norm obowiązujących w sporcie,

ii.

poważne naruszenie postanowień niniejszego Statutu, przepisów wewnętrznych,
regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT,

iii.

poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i
decyzji krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT
przynależy,

iv.

przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie,

v.

działania niegodne członka PUKT
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– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, na mocy orzeczenia organu
dyscyplinarnego.
2. Ponadto członkostwo wspierające ustaje:
a) w przypadku śmierci członka,
b) na mocy stosownej uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia zaniechania realizacji
deklarowanego wsparcia na rzecz PUKT przez okres jednego roku.
3. Ponadto członkostwo honorowe ustaje:
a) w przypadku śmierci członka,
b) na mocy stosownej uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa honorowego w przypadku
stwierdzenia działań na szkodę PUKT, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu przez Zarząd
do zaprzestania takich działań.
4. Rezygnacja z członkostwa w PUKT staje się skuteczna od momentu, w którym członek wypełnił
wszystkie swoje zobowiązania wobec PUKT i jej członków, chyba że Zarząd postanowi inaczej.

Rozdział III
Nagrody, odpowiedzialność dyscyplinarna, kary
§ 23
1. Członkom PUKT oraz osobom tam zrzeszonym, instruktorom, trenerom, egzaminatorom,
sędziom, zawodnikom, członkom sztabu medycznego mogą być udzielane nagrody.
2. Do nagród zalicza się:
a) wyróżnienie dyplomem uznania,
b) częściowe lub całkowite zwolnienie od opłacania składki członkowskiej, innych opłat na
rzecz PUKT wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej PUKT,
c) pokrycie udziału w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, obozach
sportowych organizowanych przez PUKT,
d) gratyfikację pieniężną.
§ 24
1. PUKT jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków
oraz osób tam zrzeszonych, instruktorów, trenerów, egzaminatorów, sędziów, zawodników,
członków sztabu medycznego.
2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają członkowie PUKT oraz osoby tam zrzeszone,
instruktorzy, trenerzy, egzaminatorzy, sędziowie, zawodnicy, członkowie sztabu medycznego,
którzy dopuścili się czynu naruszającego:
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a) normy obowiązujące w sporcie,
b) postanowienia niniejszego Statutu, przepisy wewnętrzne, regulaminy, postanowienia,
uchwały, wytyczne i decyzje władz PUKT,
c) statut,

przepisy

wewnętrzne,

regulaminy,

wytyczne

i

decyzje

krajowych

lub

międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy,
d) przepisy dotyczące zakazu stosowania dopingu w sporcie. Wyniki kontroli antydopingowej
są dla PUKT wiążące,
e) zasady etykiety obowiązującej w japońskich sportach i sztukach walki.
3. Postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu karnym
lub w sprawach o wykroczenia może być prowadzone równocześnie z tym postępowaniem.
4. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia.
5. Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia nie stanowi
przeszkody do wymierzenia kary w postępowaniu dyscyplinarnym.
6. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania
wiadomość o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a także po
upływie 2 lat od daty jego popełnienia (przedawnienie karalności).
7. Karami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie z PUKT,
e) pozbawienie tytułu mistrza województwa lub miasta lub innego tytułu sportowego,
f) zakaz uczestniczenia w określonych konkurencjach lub zawodach sportowych na okres od 3
miesięcy do 3 lat.
8. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego może być stosowany
środek karny w postaci zawieszenia w prawach członka polegający na pozbawieniu biernego i
czynnego prawa wyborczego do władz PUKT, możliwości zgłaszania wniosków i postulatów do
władz statutowych, udziału we współzawodnictwie sportowym. Okres zawieszenia zalicza się
na poczet wymierzonej kary dyscyplinarnej.
9. Kara dyscyplinarna wymieniona w ust. 7 lit. c), d), f) powyżej może być warunkowo zawieszona
na okres próby 2 lat. Kara podlega wykonaniu, jeżeli w okresie próby ukarany popełnił nowy
czyn, za który został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie.
10. Jeżeli w okresie trwania kary dyscyplinarnej przewidzianej w ust. 7 lit. c), f) powyżej ukarany
zachowuje się nienagannie i przestrzega norm obowiązujących w sporcie, postanowień
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niniejszego

Statutu,

przepisów

wewnętrznych,

regulaminów,

postanowień,

uchwał,

wytycznych i decyzji władz PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów,
wytycznych i decyzji krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych, do których
PUKT przynależy, a także przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie – reszta
kary może ulec darowaniu po upływie co najmniej połowy odbytej kary. W przypadku
darowania reszty kary, wyznacza się okres próbny na czas pozostały do odbycia kary, nie mniej
jednak niż 6 miesięcy. Postanowienie ust. 9 powyżej zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
11. Z upływem 1 roku od wykonania lub darowania kary dyscyplinarnej następuje zatarcie
ukarania. Z chwilą zatarcia ukarania, karę uważa się za niebyłą.
12. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
13. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w szczególności może on ustanowić obrońcę.
14. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowania dyscyplinarnego
określają

przepisy

Regulaminu

Dyscyplinarnego

PUKT

uchwalonego

przez

Walne

Zgromadzenie.
15. Do postępowania przed organami dyscyplinarnymi nieunormowanego w niniejszym Statucie
zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Rozdział IV
Władze PUKT, tryb ich wyboru, uzupełnienie składu, kompetencje
§ 25
Władzami PUKT są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rzecznik Dyscyplinarny,
e) Sąd Dyscyplinarny,
f) Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§ 26
Kadencja władz PUKT jest wspólna i trwa cztery lata.
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§ 27
1. Kandydatami do władz PUKT mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie lub inne osoby
zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działające w strukturach
członków zwyczajnych, przy czym każdy członek zwyczajny uprawniony jest do zgłoszenia
nie więcej niż trzech kandydatów niebędących delegatami na Walne Zgromadzenie.
2. Kandydaci spośród osób nie będących delegatami na Walne Zgromadzenie powinni być
zgłoszeni Zarządowi przez członków zwyczajnych (pod rygorem nieważności zgłoszenia) nie
później niż 7 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć
krótki życiorys kandydata informujący o jego karierze związkowej PUKT i zawodowej oraz
pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do władz PUKT.
§ 28
Władze PUKT mogą dokonać kooptacji do swojego składu nowych osób na wszystkie wakujące
funkcje w tych organach. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć
1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 29
1. W przypadku wakatu w czasie kadencji więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z
wyboru Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia
takiej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 2 miesięcy od posiedzenia Zarządu.
2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych członków Zarządu uległa zmniejszeniu i osiągnięcie
wymaganego kworum nie jest możliwe, takie Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez
Komisję Rewizyjną, a w razie takiej niemożności przez Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Uchwały władz PUKT zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
Walne Zgromadzenie
§ 31
1. Najwyższą władzą PUKT jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajnym albo Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
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3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku jako Sprawozdawcze oraz co 4 lata,
jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
4. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, miejscu jego obrad oraz planowanym
porządku obrad, Zarząd zawiadamia drogą pisemną lub elektroniczną członków zwyczajnych,
co najmniej na 30 dni przed planowaną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowany porządek obrad,
sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe (jeżeli obowiązek przygotowania
rocznego sprawozdania finansowego wynika z odrębnych przepisów prawa) oraz wszelkie inne
istotne dokumenty przesyłane są członkom zwyczajnym drogą pisemną lub elektroniczną
najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na pisemny wniosek przynajmniej 2/3
członków Zarządu, 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przerywa kadencji władz PUKT.
8. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać propozycję
porządku obrad.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku o jego zwołanie i powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy od posiedzenia Zarządu,
przy czym członkowie zwyczajni powinni być powiadomieni o terminie i porządku obrad drogą
pisemną lub elektroniczną przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.
9 powyżej, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje
Komisji Rewizyjnej.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których
zostało zwołane według ustalonego porządku obrad. Jeżeli o Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wnioskują członkowie zwyczajni, Zarząd może dodać dalsze punkty porządku
obrad, o których informuje członków zwyczajnych wraz z zawiadomieniem o terminie i
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nie jest możliwe dokonywanie
zmian porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Obsługę Walnego Zgromadzenia, w tym prowadzenie, protokołowanie i obsługę techniczną
organizuje Zarząd.
13. W Walnym Zgromadzeniu z biernym i czynnym prawem wyborczym biorą udział członkowie
zwyczajni PUKT posiadający licencję członkowską PUKT ważną co najmniej 1 miesiąc przed
Walnym Zgromadzeniem, reprezentowani przez odpowiednio umocowanych Delegatów
według następujących zasad:
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a) Delegat wybierany jest przez danego członka zwyczajnego w sposób zgodny ze statutem
albo umową założycielską albo aktem założycielskim albo regulaminem danego członka
zwyczajnego,
b) Delegat posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Delegat posiada stopień min 1 DAN zarejestrowany w PUKT,
d) Delegat posiada ważną indywidualną licencję członkowską PUKT, ważną co najmniej 1
miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem,
e) jeden Delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego PUKT,
f) każdego członka zwyczajnego będącego Wojewódzkim Związkiem może reprezentować
jeden Delegat,
g) każdego innego członka zwyczajnego może reprezentować więcej niż jeden Delegat, przy
czym jeden mandat dla Delegata przypada na każde 50 ważnych indywidualnych licencji
członkowskich PUKT, posiadanych przez członków danego członka zwyczajnego w roku
kalendarzowym poprzedzającym Walne Zgromadzenie według poniższych zasad:
i.

na liczbę od 25 do 50 indywidualnych licencji członkowskich PUKT przypada 1 mandat
Delegata dla danego członka zwyczajnego,

ii. na liczbę od 51 do 100 indywidualnych licencji członkowskich PUKT przypadają 2
mandaty Delegata dla danego członka zwyczajnego,
iii. na liczbę od 101 do 150 indywidualnych licencji członkowskich PUKT przypadają 3
mandaty Delegata dla danego członka zwyczajnego, itd.,
h) jeden Delegat może mieć tylko jeden głos.
14. Dane osobowe Delegatów wraz z odpisem stosownej uchwały o powołaniu danego Delegata,
kopią aktualnego wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, do którego wpisany jest dany
członek zwyczajny, potwierdzone z oryginałem przez organ zarządzający danego członka
zwyczajnego zgodnie ze sposobem reprezentacji, powinny być przesłane do Zarządu najpóźniej
na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej z obowiązkiem
dostarczenia oryginałów dokumentów podczas rejestracji Delegata przed obradami Walnego
Zgromadzenia.
15. Mandat Delegata wygasa:
a) na 30 dni przed terminem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie,
b) w chwili jego śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pisemnej rezygnacji z
mandatu.
c) utraty statusu członka podmiotu, którego Delegat był reprezentantem,
d) odwołania delegata z funkcji przez członka zwyczajnego, którego Delegat był
reprezentantem.
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e) utraty członkostwa w PUKT przez członka zwyczajnego, którego Delegat był
reprezentantem.
16. W sytuacji określonej w ust. 15 lit. b), c), d) powyżej, członek zwyczajny powinien niezwłocznie
poinformować Zarząd o zaistniałym fakcie i uprawniony jest do powołania nowego Delegata,
zgodnie z ustępami powyżej.
17. Członkowie władz PUKT uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z urzędu bez czynnego prawa
wyborczego, chyba, że są Delegatami danego członka zwyczajnego.
18. Zarząd może zaprosić do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym:
a) członków honorowych,
b) Prezesa Honorowego,
c) byłych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ostatniej kadencji, którzy nie są Delegatami na
Walne Zgromadzenie,
d) innych zaproszonych gości.
19. Podjęte przez Walne Zgromadzenia uchwały są prawomocne, jeżeli zapadły w I terminie przy
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu albo w II
terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 32
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się PUKT,
b) uchwalanie Regulaminu Zarządu i podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu Zarządu,
c) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej i podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu
Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i podejmowanie uchwał o zmianie
Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego,
e) uchwalanie Regulaminów Sądów Dyscyplinarnych i podejmowanie uchwał o zmianie
Regulaminów Sądów Dyscyplinarnych,
f) uchwalanie Regulaminu dyscyplinarnego PUKT i podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu
dyscyplinarnego PUKT
g) wybór, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu
Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
h) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w związku z
zakończeniem kadencji. Brak udzielenia absolutorium jest równoznaczne z brakiem możliwości
kandydowania do Zarząd, piastowania funkcji w Zarządzie kolejnej kadencji.
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
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k) rozpatrywanie

i

zatwierdzanie

sprawozdania

finansowego

PUKT,

jeżeli

obowiązek

przygotowania rocznego sprawozdania finansowego wynika z odrębnych przepisów prawa,
l) uchwalanie zaleceń dla Zarządu,
m) zatwierdzanie

protokołu

z

poprzedniego

Walnego

Zgromadzenia,

jeżeli

został

zakwestionowany,
n) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na porządek obrad.
§ 33
Uchwały Walnego Zgromadzenia, których przedmiotem jest zmiana Statutu lub rozwiązanie PUKT
zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) w I terminie przy obecności minimum połowy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu albo w II terminie bez względu na liczbę
obecnych.
Zarząd
§ 34
1. Zarząd kieruje działalnością PUKT, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiedzialny jest za
realizację celów statutowych PUKT oraz za prawidłowe gospodarowanie majątkiem i finansami
PUKT.
2. Zarząd może liczyć od 3 do 7 osób.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. Zarząd wybierany, odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu i od jednego do
dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz dokonuje podziału obowiązków pomiędzy pozostałych jego
członków, uwzględniając w miarę możliwości wnioski Prezesa Zarządu.
6. Do reprezentowania PUKT i składania oświadczeń woli w imieniu PUKT, w tym dotyczących
praw i obowiązków majątkowych PUKT upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub
upoważniony przez Zarząd Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu samodzielnie lub dwóch
Wiceprezesów Zarządu działających łącznie.
7. (skreślony)
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu
wskazany przez Prezesa Zarządu.
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10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego
członków. W przypadku braku wymaganej większości rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa
Zarządu, chyba że Prezes Zarządu wstrzymał się od głosowania.
11. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez
Walne Zgromadzenie.
12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją.
13. W umowach między PUKT, a członkiem Zarządu oraz w sporach z PUKT, PUKT reprezentuje
członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
§ 35
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy działanie w imieniu PUKT we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika
Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w szczególności:
a) reprezentowanie PUKT na zewnątrz oraz działanie w imieniu PUKT, zgodnie ze sposobem
reprezentacji,
b) realizowanie celów statutowych PUKT,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami PUKT,
d) uchwalanie i realizowanie planów działania oraz planów finansowych, w tym budżetu na
kolejny rok,
e) powoływanie komisji zadaniowych,
f) uchwalanie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PUKT wiążących się z
uczestnictwem w działalności statutowej PUKT,
g) uchwalanie wszelkiego rodzaju przepisów wewnętrznych, regulaminów i wytycznych
niezastrzeżonych dla innych władz PUKT, w tym zasad i trybu zmian przynależności klubowej
zawodników, zasad współzawodnictwa sportowego, regulaminów sportowych, zasad i trybu
wydawania

licencji

członkowskich,

instruktorskich,

trenerskich,

egzaminatorskich,

sędziowskich, zawodniczych, członków sztabu medycznego,
h) udzielanie licencji członkowskich, instruktorskich, trenerskich, egzaminatorskich, sędziowskich,
zawodniczych, członków sztabu medycznego,
i) podejmowanie uchwał o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet członków PUKT,
j) prowadzenie ewidencji członków PUKT,
k) wybór trenerów kadry PUKT,
l) zapewnienie zawodnikom powołanym do kadry PUKT uczestniczenia w jej przygotowaniach
oraz udział w międzynarodowych zawodach sportowych,
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m) podejmowanie

uchwał

w

przedmiocie

przystąpienia

do

krajowych,

zagranicznych,

międzynarodowych organizacji,
n) nadzór nad przestrzeganiem norm obowiązujących w sporcie, postanowień niniejszego
Statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji
władz PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów wytycznych i decyzji
krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy, a także
przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie,
o) przyznawanie nagród członkom PUKT i osobom tam zrzeszonym, instruktorom, trenerom,
egzaminatorom, sędziom, zawodnikom, członkom sztabu medycznego z urzędu lub na
uzasadniony wniosek członka zwyczajnego, zrzeszonego,
p) nadawanie godności Prezesa Honorowego, osobie szczególnie zasłużonej dla karate
tradycyjnego,
q) nadawanie Honorowego Czarnego Pasa,
r) stosowanie w drodze postanowienia środka karnego zawieszenia, o którym mowa § 24 ust. 8,
na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego,
s) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków PUKT z powodu nieopłacania składek
członkowskich, innych opłat na rzecz PUKT wiążących się z uczestnictwem w działalności
statutowej PUKT, utraty licencji członkowskiej PUKT,
t) podejmowanie uchwał o pozbawieniu statusu członka wspierającego,
u) podejmowanie uchwał o pozbawieniu godności członka honorowego.
§ 36
1. Zarząd uzasadnia postanowienia o zastosowaniu środka karnego zawieszenia, o którym mowa
§ 24 ust. 8 z urzędu i doręcza je wraz z uzasadnieniem obwinionemu, pouczając go o sposobie i
terminie odwołania, a także Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.
2. Od postanowień Zarządu o zastosowaniu środka karnego zawieszenia, o którym mowa w § 24
ust. 8 przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego. Odwołanie wnosi się na piśmie w
terminie

14

dni

od

daty

doręczenia

obwinionemu

postanowienia

Zarządu

wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów
wraz z uzasadnieniem.
§ 37
We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie Zarząd uprawniony jest do
podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz zasad słuszności.
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§ 38
Do bieżącej obsługi Zarządu i innych organów PUKT powołać można Biuro PUKT z dyrektorem
na czele. Organizację i zasady działania tego biura określa Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 39
1. Komisja Rewizyjna może liczyć od 3 do 5 osób.
2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. Komisja Rewizyjna wybierana, odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym.
4. Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
statutowej PUKT, a w szczególności przeprowadza kontrolę działalności finansowej oraz
kontrolę wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem kontroli Komisji
Rewizyjnej nie mogą być orzeczenia organów Dyscyplinarnych.
6. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu audytorskiego uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych PUKT.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontrolnych

i

żądania

wyjaśnień

lub

sprawozdań

oraz

usunięcia

stwierdzonych

nieprawidłowości w zakreślonym terminie. Ponadto Komisja Rewizyjna może w każdym czasie
żądać informacji o bieżących pracach Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków. W przypadku braku wymaganej większości rozstrzygające znaczenie ma
głos Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący wstrzymał się od głosowania.
11. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
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Rzecznik Dyscyplinarny
§ 40
1. Rzecznik Dyscyplinarny stoi na straży przestrzegania przez członków PUKT, osoby tam
zrzeszone, instruktorów, trenerów, egzaminatorów, sędziów, zawodników, członków sztabu
medycznego, władze PUKT norm obowiązujących w sporcie, niniejszego Statutu, przepisów
wewnętrznych, regulaminów, postanowień, uchwał, wytycznych i decyzji władz PUKT oraz
statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów, wytycznych i decyzji krajowych lub
międzynarodowych organizacji sportowych, do których PUKT przynależy, a także przepisów
dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie. W tym celu może on żądać od podmiotów
wymienionych powyżej informacji i wyjaśnień, może zwracać uwagę na dostrzeżone
uchybienia i żądać ich usunięcia w zakreślonym terminie.
2. Rzecznikiem Dyscyplinarnym może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany, odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym.
4. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu lub ze skargi członków
PUKT, osób tam zrzeszonych lub innych osób.
5. Skarga do Rzecznika Dyscyplinarnego powinna zawierać wskazanie obwinionego, zarzucany
delikt dyscyplinarny, zwięzłe uzasadnienie i przedstawienie dowodów.
6. Rzecznik Dyscyplinarny rozpatruje skargę nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej
wniesienia. Z ważnych powodów Rzecznik Dyscyplinarny może przedłużyć termin rozpatrzenia
skargi do dwóch miesięcy.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia norm obowiązujących w sporcie,
niniejszego

Statutu,

przepisów

wewnętrznych,

regulaminów,

postanowień,

uchwał,

wytycznych i decyzji władz PUKT oraz statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów,
wytycznych i decyzji krajowych lub międzynarodowych organizacji sportowych, do których
PUKT przynależy, a także przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie,
Rzecznik Dyscyplinarny może do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego wystąpić do
Zarządu o zastosowanie środka karnego w postaci zawieszenia, o którym mowa w § 24 ust. 8.
8. Po rozpatrzeniu skargi, Rzecznik Dyscyplinarny występuje do Sądu Dyscyplinarnego o
zastosowanie stosownej kary dyscyplinarnej bądź wydaje postanowienie o umorzeniu
postępowania, które doręcza wraz uzasadnieniem osobie wnoszącej skargę, pouczając ją o
sposobie i terminie odwołania. Od postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego
przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14
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dni od daty doręczenia osobie wnoszącej skargę postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od
ponownego postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego odwołanie nie
przysługuje.
9. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Rzecznika Dyscyplinarnego określa Regulamin
Rzecznika Dyscyplinarnego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
Sąd Dyscyplinarny
§ 41
1. Sąd Dyscyplinarny jest organem dyscyplinarnym I instancji.
2. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 sędziów, w tym Przewodniczącego.
3. W skład Sądu Dyscyplinarnego mogą wchodzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
4. Sąd Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
5. Sąd Dyscyplinarny, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego
6. Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie jednoosobowym. Przewodniczący wyznacza sędziego
odpowiedzialnego za organizacyjne i merytoryczne przygotowanie rozprawy.
7. Sąd Dyscyplinarny jest niezawisły w zakresie orzekania.
8. Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje wnioski Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie, odwołania od
postanowień Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego oraz
odwołania od postanowień Zarządu o zastosowaniu środka karnego w postaci zawieszenia, o
którym mowa w § 24 ust. 8.
9. Sąd Dyscyplinarny wydaje orzeczenie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu sprawy.
Z ważnych powodów Sąd Dyscyplinarny może przedłużyć termin rozpoznania sprawy do trzech
miesięcy.
10. Po rozpoznaniu środka odwoławczego od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o
umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, od postanowień Zarządu o zastosowaniu środka
karnego w postaci zawieszenia, o którym mowa w § 24 ust. 8, Sąd Dyscyplinarny orzeka o
utrzymaniu w mocy albo uchyleniu zaskarżonego postanowienia. Uchylając zaskarżone
postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, Sąd
Dyscyplinarny wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy
wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla Rzecznika
Dyscyplinarnego wiążące.
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11. Sąd Dyscyplinarny uzasadnia swoje orzeczenia z urzędu i doręcza je wraz z uzasadnieniem
obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a także Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu oraz Zarządowi.
12. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego o ukaraniu przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwinionemu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów wraz z uzasadnieniem.
13. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin Sądu
Dyscyplinarnego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
§ 42
1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest organem dyscyplinarnym II instancji.
2. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 sędziów, w tym Przewodniczącego.
3. W skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego mogą wchodzić tylko osoby posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona
Przewodniczącego
6. Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym. Przewodniczący wyznacza
sędziego odpowiedzialnego za organizacyjne i merytoryczne przygotowanie rozprawy.
7. Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest niezawisły w zakresie orzekania.
8. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
9. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje odwołanie nie później niż w ciągu miesiąca od daty jego
wniesienia. Z ważnych powodów Wyższy Sąd Dyscyplinarny może przedłużyć termin
rozpoznania odwołania o kolejny miesiąc.
10. Po rozpoznaniu środka odwoławczego od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego, Wyższy Sad
Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w
całości lub w części. Wyższy Sąd Dyscyplinarny zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając
odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla
orzeczenie i przekazuje sprawę Sądowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania.
11. Wyższy Sąd Dyscyplinarny uzasadnia swoje orzeczenia z urzędu i doręcza je wraz z
uzasadnieniem obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania, także
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz Zarządowi.
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12. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 43
Od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, które zapadło z naruszeniem norm
obowiązujących w sporcie, niniejszego Statutu, przepisów wewnętrznych, regulaminów,
postanowień, uchwał PUKT lub z pozbawieniem obwinionego prawa do obrony, przysługuje
odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na
warunkach określonych w statucie oraz regulaminie Trybunału.

Rozdział V
Majątek i fundusze PUKT
§ 44
1. Majątek PUKT stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i
pieniądze.
2. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie i inne opłaty na rzecz PUKT, wiążące się z uczestnictwem w
działalności statutowej PUKT,
b) wpływy z umów reklamowych i marketingowych,
c) dotacje, subwencje, darowizny,
d) spadki i zapisy,
e) dochody z własnego majątku PUKT,
f) wpływy z działalności gospodarczej, o ile zostanie podjęta,
g) inne wpływy z działalności statutowej PUKT
3. Zasady i zakres działalności finansowo – gospodarczej PUKT określają uchwały Walnego
Zgromadzenia lub Zarządu.
Zmiana Statutu i rozwiązanie PUKT
§ 45
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie PUKT wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie PUKT może wystąpić do Walnego Zgromadzenia
Zarząd lub 1/3 członków zwyczajnych.
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3. Uchwała w sprawie rozwiązana PUKT może zostać podjęta wyłącznie w trakcie Walnego
Zgromadzenia zwołanego specjalnie w tym celu.
4. Uchwała o rozwiązaniu PUKT określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek PUKT.
Postanowienia końcowe
§ 46
1. Wykładnię, interpretacje postanowień niniejszego Statutu ustala na wspólnym posiedzeniu

Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Wykładnię,

interpretacje

przepisów

wewnętrznych,

regulaminów

i

innych

aktów

normatywnych ustala Zarząd.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne, regulaminy, wytyczne wydane na podstawie
niniejszego Statutu.
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