Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
po zmianach:
1) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 16 września 2012 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 26/2013/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 kwietnia 2013 roku,
2) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 14 grudnia 2013 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 3/2014/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 marca 2014 roku,
3) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 10 maja 2014 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
4) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 21 marca 2015 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 18/2015/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2015 roku,
5) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 13 maja 2017 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 14/2017/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 czerwca 2017 roku,
6) uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w dniu 12 maja 2018 roku i
zatwierdzonych Decyzją Nr 24/2018/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2018 roku, oraz Decyzją Nr
35/2018/DP Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 roku,
.

Statut
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i cele Związku
§ 1.
Związek nosi nazwę „Polski Związek Karate Tradycyjnego” (skrócona nazwa „PZKT”), a w kontaktach
międzynarodowych Traditional Karate Federation of Poland (skrócona nazwa „TKFP”), i zwany będzie w treści
statutu „Związkiem”.
§ 2.
1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Związku jest miasto
Łódź.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych,
w szczególności organizacji karate tradycyjnego.
4. Związek jest członkiem Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (World Traditional Karate-Do Federation,
w skrócie WTKF).
5. Związek zastrzega sobie prawo do wyłączności posługiwania się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nazwą „karate tradycyjne” przez Związek i jego członków.
§ 3.
Swoją działalność Związek opiera o porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustaw i aktów
wykonawczych do nich oraz swojego statutu i uchwał swoich władz.
§ 4.
1. Celem Związku jest organizowanie, uprawianie i doskonalenie karate tradycyjnego we
wszystkich formach kultury fizycznej, sportu i sportu profesjonalnego.
2. W szczególności Związek będzie:
a) organizować swoich członków do uprawiania i doskonalenia karate tradycyjnego,
b) kształcić, doskonalić i weryfikować kadrę instruktorską, sędziowską oraz egzaminatorów,
a także udzielać licencji instruktorskich, sędziowskich i egzaminatorskich,
c) organizować i przeprowadzać egzaminy na stopnie mistrzowskie i uczniowskie,
d) organizować i realizować współzawodnictwo sportowe,
e) nadawać klubom sportowym licencje uprawniające do udziału we współzawodnictwie
sportowym, a zawodnikom nadawać licencje zawodnicze,
f) reprezentować sport polski w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizować udział w
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międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
g) przygotowywać kadrę narodową do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
h) współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji swych zadań statutowych,
i ) reprezentować swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych i innych
organizacji kultury fizycznej w kraju i za granicą, przedstawiać swoje stanowisko w żywotnych
dla środowiska sprawach,
j) prowadzić niezbędną działalność wydawniczą,
k) budować, remontować, modernizować, wyposażać, prowadzić: ośrodki sportowe lub
szkoleniowe, obiekty sportowe lub szkoleniowe,
l) propagować sport i rekreację wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
ł) realizować inne zadania, do których zobowiązany będzie na mocy ustaw lub które wynikać
będą z jego statutowych celów,
m) organizować obozy sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
n) współpracować ze Związkami Karate Tradycyjnego w zakresie realizacji swych zadań statutowych w terenie .
§ 5.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na działalność statutową.
§ 6.
1. Działalność Związku opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków.
2. Dla realizacji określonych zadań lub prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków.
§ 7.
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. zrzeszonych,
3. honorowych,
4. wspierających.
§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, która
jednocześnie spełni łącznie poniższe warunki:
a) jednym z jej podstawowych celów określonych w statucie, umowie albo akcie założycielskim jest uprawianie
karate tradycyjnego,
b) co najmniej jeden z jej instruktorów posiada ważną licencję instruktora Polskiego Związku Karate Tradycyjnego,
c) jest członkiem zrzeszonym przez okres co najmniej 36 miesięcy,
d) przedstawi pisemną opinię Komisji Etyki Polskiego Związku Karate Tradycyjnego lub opinię właściwego
miejscowo Związku Karate Tradycyjnego.
2. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych wymaga dokonania pisemnego zgłoszenia i wypełnienia deklaracji
członkowskiej.
3. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych następuje po uzyskaniu akceptacji w drodze uchwały Zarządu Polskiego
Związku Karate Tradycyjnego, podjętej w terminie 21 dni od daty wpływu pisemnego zgłoszenia i deklaracji
członkowskiej, oraz wniesieniu wpisowego i składki członkowskiej.
4. Wymóg określony w § 8 ust. 1 lit b) niniejszego Statutu nie dotyczy związków sportowych .
§ 9.
1. Członkiem zrzeszonym Związku może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której
jednym z podstawowych celów określonych w statucie, umowie albo akcie założycielskim jest uprawianie karate
tradycyjnego.
2. Członkostwo zrzeszone nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej
i uzyskanie akceptacji Zarządu.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zrzeszonych Związku, jeżeli uzna,
że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swą zgodę od
spełnienia określonych warunków. Uchwała Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.
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§ 10.
1. Godność członka honorowego może zostać nadana przez Zarząd osobom, organizacjom lub
instytucjom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku. Członkowie
honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
2. 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 Związku.
3. Szczególną formą wyróżnienia jest nadanie osobie fizycznej honorowego czarnego pasa PZKT.
Honorowy czarny pas PZKT nadaje uchwałą Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka zwyczajnego.
§ 11.
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) udziału w realizacji celów statutowych,
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz,
3) zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych,
4) udziału we współzawodnictwie sportowym, szkoleniach i seminariach,
5) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej, w miarę posiadanych przez Związek możliwości i środków.
§ 12.
Członkowie zrzeszeni, honorowi i wspierający korzystają z praw wymienionych w § 11, prócz wymienionych w § 11
pkt 2.
§ 13.
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. godnego reprezentowania Związku,
2. udziału w realizacji jego statutowych zadań i celów określonych przez władze,
3. przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów
oraz stosowania się do przyjętych zwyczajów i obyczajów, w szczególności zaś zasad etykiety
obowiązującej w karate tradycyjnym,
4. regularnego opłacania obowiązkowych świadczeń na rzecz Związku,
5. informowania Zarządu Związku o swoich danych i aktualizowania ich w ewidencji członków PZKT.
§ 14.
1. Członkostwo zwyczajne, zrzeszone i wspierające ustaje:
1) z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji,
2) w przypadku wykreślenia członka z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego
rejestru bądź ewidencji, do której członek był wpisany na podstawie odrębnych przepisów,
3) poprzez skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania obowiązkowych świadczeń na rzecz Związku, po
bezskutecznym upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości,
4) przez wykluczenie za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego
podstawie lub zachowanie niegodne członka Związku - na mocy orzeczenia sądu
dyscyplinarnego.
2. Ponadto, członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 8
ust. 1 Statutu. W takim przypadku dotychczasowy członek zwyczajny Związku staje się
członkiem zrzeszonym Związku, o ile zachowanie członka lub powstała sytuacja nie wywoła
konsekwencji określonych w § 14 ust. 1 pkt 4 niniejszego Statutu.
3. Członkostwo honorowe ustaje przez:
1) z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji,
2) w przypadku wykreślenia członka z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego
rejestru bądź ewidencji, do której członek był wpisany na podstawie odrębnych przepisów,
3) w przypadku śmierci członka,
4) w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Związku. Przed wydaniem powyższej uchwały Zarząd
Związku może zasięgnąć opinii sądu dyscyplinarnego.
§15.
Związek prowadzi ewidencję wszystkich członków PZKT.
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§ 16.
1. Członkom Związku mogą być przyznawane nagrody i wymierzane kary.
2. Do nagród zalicza się: wyróżnienie dyplomem uznania, częściowe lub całkowite
zwolnienie od obowiązkowych świadczeń na rzecz Związku, pokrycie udziału w imprezie sportowej lub
szkoleniu (seminarium) oraz nagrody pieniężne.
3. Karami są: upomnienie, nagana, skreślenie i wykluczenie ze Związku. Nadto, w szczególnych
przypadkach orzekane mogą być kary: dyskwalifikacji dożywotniej, dyskwalifikacji na czas
oznaczony, pozbawienia zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju lub innego
tytułu sportowego, przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek, zakaz
uczestniczenia w określonych konkurencjach lub zawodach sportowych.
4. Zarząd przyznaje nagrody i stosuje kary z urzędu lub na uzasadniony wniosek członka
zwyczajnego lub zrzeszonego lub Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Kary upomnienia lub nagany może udzielać Zarząd, pozostałe kary wymierzane mogą być po
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego i rozprawy przez sąd dyscyplinarny.
6. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprzestrzeganie statutu i innych norm wewnętrznych Związku podlegają
członkowie Związku oraz osoby tam zrzeszone. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i
postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Zasad Odpowiedzialności Dyscyplinarnej i Postępowania
Dyscyplinarnego Związku.
7. Zarząd może zastosować, w drodze uchwały, wobec podmiotów i osób wymienionych w pkt.6 zawieszenie w
przysługujących im prawach jako środek zabezpieczający w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia
prawa, statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowania niegodnego członka
Związku, do czasu ustania przyczyny zawieszenia lub prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego.
8. Zawieszenie, o którym mowa pkt.7, polega na pozbawieniu:
a) osoby prawnej - biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku, możliwości
zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych, udziału we współzawodnictwie
sportowym oraz prawa do przeprowadzania egzaminów na stopnie,
b) osoby fizycznej - możności korzystania z wszelkich posiadanych przez nią licencji, które
zostają zawieszone z urzędu.
§ 17.
1. Stosowanie dopingu jest niegodne karateki i zabronione. Za stosowanie dopingu zawodnik
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpowiedzialność tę ponoszą także inne osoby, którym
udowodni się naruszenie przepisów antydopingowych.
2. Władze Związku zobowiązane są do przeciwdziałania dopingowi i pociągania do
odpowiedzialności dyscyplinarnej osób, które nie przestrzegają stosownych przepisów
i zarządzeń.
3. Wyniki kontroli antydopingowej wiążą władze Związku.

Rozdział III
Władze Związku, tryb ich wyboru, uzupełnienia składu i kompetencje.
§ 18.
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Sąd Polubowny,
4. Sądy Dyscyplinarne - Sąd Dyscyplinarny i Główny Sąd Dyscyplinarny,
5. Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
6. Komisja Rewizyjna,
7. Rada Programowo-Ekonomiczna.
§ 19.
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
§ 20.
Władze Związku mogą uzupełniać swoje składy osobowe w okresie kadencji do 1/3 pierwotnej liczby członków. W
tym celu władze Związku podejmują uchwały, w których określają przyczyny uzupełnienia składu oraz mogą przyjąć
rezygnację dotychczasowych członków władz i uzupełnić swój skład o nowych członków.
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§ 21.
Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
Walne Zgromadzenie
§ 22.
1. Najwyższą władzą Związku jest jego Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd:
a) corocznie w sprawie rozpatrzenia sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności
Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta,
b) co cztery lata w sprawie wyboru nowych władz, przed upływem kadencji władz
dotychczasowych,
c) w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków lub Delegatów, Komisji
Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu - jako nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu z biernym i czynnym prawem wyborczym udział biorą członkowie zwyczajni
posiadający licencję PZKT, ważną co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, reprezentowani
przez odpowiednio umocowanych Delegatów według następujących zasad:
a) Delegat wybierany jest przez danego członka PZKT w sposób zgodny ze statutem, umową
albo aktem założycielskim danego członka PZKT,
b) Informacja o ilości Delegatów i ich dane osobowe wraz z kopią stosownej uchwały o
powołaniu danego Delegata oraz kopią aktualnego wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, do której jest
wpisany członek PZKT, potwierdzone z oryginałem przez organ reprezentujący danego członka PZKT zgodnie ze
sposobem reprezentacji, powinny być przesłane do Zarządu PZKT najpóźniej na 7 dni przed Walnym
Zgromadzeniem,
c) Delegat posiada stopień minimum 1 DAN ITKF (International Traditional Karate Federation),
d) Delegat posiada ważną indywidualną licencję członkowską PZKT,
e) jeden Delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego PZKT,
f) jednego członka zwyczajnego PZKT może reprezentować więcej niż jeden Delegat, przy czym 1 mandat dla
Delegata przypada na każde 50 ważnych indywidualnych licencji członkowskich, posiadanych przez członków danego
członka zwyczajnego PZKT według poniższej zasady:
- na liczbę od 1 do 50 indywidualnych licencji członkowskich przypada 1 mandat dla Delegata danego członka
zwyczajnego PZKT,
- na liczbę od 51 do 100 indywidualnych licencji członkowskich przypadają 2 mandaty dla Delegatów danego członka
zwyczajnego PZKT,
- na liczbę od 101 do 150 indywidualnych licencji członkowskich przypadają 3 mandaty dla Delegatów danego
członka zwyczajnego PZKT,
- na liczbę od 151 do 200 indywidualnych licencji członkowskich przypadają 4 mandaty dla Delegatów danego
członka zwyczajnego PZKT, etc.
3. Mandaty Delegatów wygasają na 30 dni przed terminem następnego zjazdu sprawozdawczo
wyborczego Delegatów, kończącego czteroletnią kadencję władz Związku
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu albo w II terminie bez względu na liczbę obecnych,
chyba że Statut stanowi inaczej.
5. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. Obrady Walnego Zgromadzenia
są protokołowane.
6. Obsługę Walnego Zgromadzenia, w tym prowadzenie, protokołowanie i obsługę techniczną obrad organizuje
Zarząd Związku.
7. O terminach Walnego Zgromadzenia, miejscu jego obrad oraz planowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia,
drogą pisemną lub elektroniczną, członków oraz pozostałe osoby uczestniczące z urzędu w Walnym Zgromadzeniu co
najmniej na 30 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd może w formie pisemnej lub elektronicznej
przedstawić w/w osobom materiały dotyczące spraw przewidzianych planowanym porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 23.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. coroczne rozpatrywanie i zatwierdzenie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu oraz
sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta,
2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór składu: Zarządu, Sądu Polubownego, Sądów Dyscyplinarnych, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowo-
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Ekonomicznej oraz osoby Rzecznika Dyscyplinarnego, i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. uchwalanie i zmiana statutu,
6. uchwalanie i zmiana regulaminów: pracy Zarządu, pracy Sądów Dyscyplinarnych i pracy Komisji Rewizyjnej oraz
regulaminu zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowania dyscyplinarnego,
7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania indywidualnych licencji członkowskich.
§ 24.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, których przedmiotem jest zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku zapadają
kwalifikowaną większością głosów (2/3) w I terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu albo w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
Zarząd Związku
§ 25.
1. Zarząd Związku może liczyć od 3 do 7 osób.
2. Skład Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. Zarząd wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Prezesa i co najmniej jednego
Wiceprezesa oraz dokonuje podziału obowiązków między pozostałych jego członków.
§ 26.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu Związku,
Sądom Dyscyplinarnym i Komisji Rewizyjnej, tj.:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizowanie statutowych celów Związku, jego planu pracy i przyjętych na siebie uchwał,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami oraz prowadzenie w niezbędnym zakresie działalności
gospodarczej, podział środków na realizację poszczególnych zadań,
4. podejmowanie uchwał o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet członków Związku, a także
uchwał o skreśleniu z listy członków Związku,
5. określanie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i opłat licencyjnych,
6. opracowywanie i ustalanie regulaminu uprawiania karate tradycyjnego Związku zgodnie
z regulacjami sportowymi organizacji międzynarodowych i nadzorowanie ich przestrzegania,
7. przyznawanie licencji na uprawianie karate tradycyjnego oraz licencji sędziego sportowego,
licencji instruktora, licencji egzaminatora,
8. określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,
9. opracowywanie projektów regulaminów, wdrożenie i nadzór przestrzegania regulaminu
odpowiedzialności dyscyplinarnej,
10. ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu kadry narodowej,
11. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności klubowej,
12. zapewnienie zawodnikom powołanym do kadry narodowej uczestniczenia w jej
przygotowaniach oraz udział w międzynarodowych zawodach sportowych,
13. określenie zasad i organizowanie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego,
14. podjęcie uchwały o utworzeniu, organizowanie i prowadzenie ligi zawodowej,
15. podejmowanie uchwał o zawieszeniu w trybie § 16 ust. 7 niniejszego Statutu,
16. prowadzenie ewidencji członków, o której mowa w § 15 niniejszego Statutu,
17. określanie zasad współpracy ze Związkami Karate Tradycyjnego w zakresie realizacji zadań statutowych PZKT w
terenie,
18. powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, o których mowa w § 35 niniejszego Statutu .
§ 27.
Dla bieżącej obsługi Zarządu i innych organów Związku można powołać Biuro Zarządu z dyrektorem na czele.
Organizację i zasady działalności tego biura określa Zarząd.
§ 28.
1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem poniższych
zasad:
a) posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej jednak niż jeden
raz w kwartale,
b) prawomocne uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
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najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, przy czym jeżeli Prezes jest
obecny, to w razie braku wymaganej większości rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa
Zarządu, chyba że wstrzymał się on od głosowania,
c) Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes lub inny członek Zarządu reprezentują Związek
wobec władz i instytucji krajowych oraz zagranicznych. Do składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes - każdy
samodzielnie.
2. Prezes lub Wiceprezes kierują pracą Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu.
Sąd polubowny
§ 29
1. Sąd polubowny Polskiego Związku Karate Tradycyjnego powołany jest do rozwiązywania sporów pomiędzy
członkami Związku oraz członkami Związku a osobami tam zrzeszonymi. W skład tego sądu wchodzi trzech sędziów,
w tym przewodniczący.
2. Skład Sądu polubownego wybiera Walne Zgromadzenie PZKT na okres kadencji
3. Wyrok wydany przez Sąd polubowny albo ugoda zawarta przed Sądem polubownym, po ich uznaniu lub po
stwierdzeniu ich wykonalności przez Sąd Dyscyplinarny, ma taką samą moc prawną, jak wyroku Sądu
Dyscyplinarnego. O uznaniu wydanego wyroku Sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka Sąd
Dyscyplinarny na posiedzeniu niejawnym na wniosek strony. Sąd Dyscyplinarny może odmówić uznania lub
stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, jeżeli stwierdzi że:
a) według obowiązujących przepisów spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego,
b) uznanie lub wykonanie wyroku Sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne z
podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Postępowanie przed Sądem polubownym ma charakter jednoinstancyjny co oznacza, że stronom nie przysługuje
możliwość odwołania się od wyroku Sądu polubownego, chyba że strony sporu umówiły się na sąd dwuinstancyjny.
W takiej sytuacji odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wydanego przez Sąd
polubowny albo od daty zawarcia ugody przed Sądem polubownym. Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego w takiej
sprawie jest ostateczne.
5. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku prawnego, niemniej jednak gdy
strony go wyraźnie upoważnią - to może rozstrzygać spór według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.
6. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu polubownego wymaga pisemnej zgody obydwu stron sporu.
7. Do postępowania przed Sądem polubownym stosuje się Regulamin pracy Sądu polubownego i Postępowania przed
Sądem polubownym.
Sądy dyscyplinarne
§ 30
1. Sądy dyscyplinarne powołane są do orzekania kar w sprawach skarg i wniosków o naruszenie statutu i innych
przepisów wewnętrznych Związku. Członków składów sądów dyscyplinarnych wybiera na okres kadencji Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Na pierwszym posiedzeniu sądów wybierani są ich Przewodniczący.
2. Do postępowania przed sądami dyscyplinarnymi stosuje się Regulamin Zasad Odpowiedzialności Dyscyplinarnej i
Postępowania Dyscyplinarnego Związku.
§ 31
1. Sądami dyscyplinarnymi są: Sąd Dyscyplinarny i Główny Sąd Dyscyplinarny.
2. Sądy dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.
3. Pracą sądów kierują ich przewodniczący. Przewodniczący sądów odpowiadają za organizacyjne
i merytoryczne przygotowanie rozpraw.
4. Do spraw dotyczących postępowania przed sądami dyscyplinarnymi nie unormowanymi
w Statucie odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu postępowania karnego.
§ 32
1. Sąd Dyscyplinarny jest organem dyscyplinarnym I instancji. W skład tego sądu wchodzi trzech
sędziów w tym przewodniczący.
2. Prawo wniesienia skargi do Sądu Dyscyplinarnego mają: członkowie Związku oraz Rzecznik
Dyscyplinarny.
3. Skarga powinna być wniesiona w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego
jej przedmiotem, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od chwili, kiedy wnoszący

7

skargę dowiedział się o tym zdarzeniu.
4. Skargę wnosi się na piśmie. Skarga powinna zawierać nazwę skarżącego, jego adres, imię i
nazwisko (nazwę) oraz adres obwinionego, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wskazanie
dowodów wskazujących na zasadność skargi.
5. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w szczególności może on ustanowić obrońcę.
6. Skarga powinna być rozpoznana przez Sąd Dyscyplinarny nie później niż w ciągu miesiąca od
daty jej wniesienia. Sąd uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu i doręcza je osobie wnoszącej
skargę i obwinionemu.
7. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego stronom przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia oraz doręczenia obwinionemu
w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu.
§ 33
1. Główny Sąd Dyscyplinarny jest organem dyscyplinarnym II instancji uprawnionym do orzekania
w sprawach odwołań od nieprawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
2. Główny Sąd Dyscyplinarny składa się z trzech sędziów, w tym Przewodniczącego.
3. Główny Sąd Dyscyplinarny wszczyna postępowanie na skutek odwołania od nieprawomocnych
orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego wnoszonego przez skarżącego, obwinionego lub Rzecznika
Dyscyplinarnego.
4. Główny Sąd Dyscyplinarny może utrzymać zaskarżone orzeczenie w mocy, oddalić odwołanie
lub uchylić zaskarżone orzeczenie oraz przekazać je do ponownego rozpoznania przez Sąd
Dyscyplinarny.
5. Od orzeczenia Głównego Sądu Dyscyplinarnego, które zapadło z naruszeniem prawa,
regulaminów sportowych Związku bądź innych norm wewnętrznych albo z pozbawieniem
obwinionego prawa do obrony przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw
Sportu tylko wtedy, jeżeli zaskarżone orzeczenie dotyczyło:
a) wykluczenia ze Związku,
b) dyskwalifikacji dożywotniej.
c) pozbawienia zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju lub innego tytułu
sportowego,
d) przeniesienia zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek,
e) zakazu reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych lub
w międzynarodowych imprezach pucharowych.
6. Główny Sąd Dyscyplinarny uzasadnia swoje orzeczenia na piśmie z urzędu.
7. Orzeczenia Głównego Sądu Dyscyplinarnego – z zastrzeżeniem ust.5 - są ostateczne.
Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
§ 34
1. Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego stoją na straży przestrzegania Statutu i innych
norm wewnętrznych Związku przez członków Związku i osoby tam zrzeszone, władze Związku i osoby w nich
uczestniczące.
2. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego i 2 Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dokonuje na okres kadencji Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego pracują na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Walne Zgromadzenie. Do postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępców
Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się Regulamin Zasad Odpowiedzialności Dyscyplinarnej i Postępowania
Dyscyplinarnego Związku.
4. Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje postępowanie z urzędu lub wszczyna je na skutek przyjętej skargi. Rzecznik
Dyscyplinarny przyjmuje skargi członków Związku i osób tam zrzeszonych, władz Związku i osób w nich
uczestniczących oraz podejmuje na ich podstawie decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania
dyscyplinarnego przed Sądem Dyscyplinarnym bądź wydaje decyzję odmowną.
Od decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania dyscyplinarnego zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie
do Sądu Dyscyplinarnego.
5. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 34 ust. 4 niniejszego Statutu, Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępcy
Rzecznika Dyscyplinarnego mają prawo zasięgnąć pisemnej opinii Komisji Etyki Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego.
6. W celu realizacji swoich zadań Rzecznik Dyscyplinarny Związku i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego mogą
żądać od podmiotów wymienionych w § 34 ust. 1 niniejszego Statutu informacji i wyjaśnień, inicjować postępowanie
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dyscyplinarne przed Sądem Dyscyplinarnym z urzędu oraz występować z wnioskami o zastosowanie przez sądy
dyscyplinarne kar, oraz przyłączać się do skarg i wnosić odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych.
7. Dla bieżącej obsługi prac Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego tworzy się Biuro
Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wsparcia organizacyjnego i technicznego dla
Biura Rzecznika Dyscyplinarnego udziela Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego.
2. Wyboru składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wyłania ze swojego składu Przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wybór
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu
sprawozdania finansowego PZKT.
4. Zadania Komisji Rewizyjnej realizowane będą poprzez lustracje oparte o plan pracy
i przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych. Komisja ma obowiązek przedstawiania
Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium
członkom Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
Rada Programowo-Ekonomiczna.
§ 36
1. Rada Programowo-Ekonomiczna jest stałym organem doradczym Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, składa
się od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Wyboru składu Rady Programowo-Ekonomicznej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Programowo-Ekonomiczna wyłania ze swojego składu Przewodniczącego.
3. Do zadań Rady Programowo-Ekonomicznej należy:
- identyfikowanie celów doraźnych lub strategicznych, lub długofalowych PZKT,
- sporządnianie z urzędu opinii i zaleceń kierowanych do pozostałych Władz PZKT, zawierających proponowane
rozwiązania dotyczące celów doraźnych, jaki i strategicznych lub długofalowych,
- sporządzanie opinii na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sprawach bieżących Związku,
- uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym,
- wsparcie Zarządu na arenie międzynarodowej we wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem PZKT i jego
członków w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub związanych uczestnictwem w
międzynarodowych strukturach organizacyjnych.
4. Swoje Zadania Rada Programowo-Ekonomiczna realizuje w oparciu o Regulamin pracy Rady ProgramowoEkonomicznej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 37
1. Organami opiniodawczo-doradczymi Związku mogą być komisje problemowe stałe lub
powoływane doraźnie.
2. Komisje problemowe powołuje i odwołuje Zarząd w miarę potrzeby, określając jednocześnie ich skład
osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania.
Majątek i fundusze Związku
§ 38
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami są:
a) obowiązkowe świadczenia na rzecz Związku i inne opłaty wnoszone przez członków Związku,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) wpływy z działalności gospodarczej,
d) dochody z własnego majątku,
e) dotacje, subwencje,
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g) wpływy z ofiarności publicznej.
3. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Związku, w szczególności dotyczącej
tworzenia funduszy czy zakresu podziału środków na realizację poszczególnych zadań, określają
uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
§ 39
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w sposób
określony w § 24 niniejszego Statutu.
2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Związku może wystąpić do Walnego
Zgromadzenia Zarząd, 1/3 członków lub Delegatów.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku
i funduszy.
Postanowienia końcowe
§ 40
1. Wykładnię postanowień niniejszego Statutu ustala na wspólnym posiedzeniu Zarząd i Główny
Sąd Dyscyplinarny.
2. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustaw, przepisy aktów
wykonawczych do ustaw oraz uchwały władz Związku.
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