
 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego „Radość” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie zwykłe „Radość”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, postanowień niniejszego regulaminu oraz uchwał i 
zarządzeń władz Stowarzyszenia. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ubrzeż. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
Województwa Małopolskiego. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem ich 
prawa właściwego. 

§ 4 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 6 
Cele stowarzyszenia to: 

1. stworzenie warunków umożliwiających uprawianie karate tradycyjnego i innych odmian 
dalekowschodnich sztuk walki, 

2. propagowanie i popularyzacja karate tradycyjnego, w szczególności poprzez organizowanie 
warsztatów, szkoleń, wykładów oraz treningów otwartych dla publiczności 

3. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu (w szczególności karate tradycyjnego i innych 
odmian dalekowschodnich sztuk walki) wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

4. wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, promocja zdrowego trybu życia oraz 
propagowanie zasad uczciwej rywalizacji, 

5. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie działalności sportowej oraz rekreacyjnej, 
2. prowadzenie zawodów, imprez sportowych oraz innych form aktywnego wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 
3. wspieranie klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz aktywności fizycznej 

dzieci i młodzieży,   



4. nauczanie oraz doskonalenie kadry trenerów oraz instruktorów, 
5. przeprowadzanie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie, 
6. reprezentowanie swoich członków i zawodników w innych organizacjach sportowych, oraz 

organizowanie udziału w klubowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, 

7. nawiązanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w 
zakresie realizacji zadań 

8. prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej, 
9. realizowanie innych zadań, do których Stowarzyszenie będzie zobowiązane na mocy przepisów 

ustaw, niniejszego regulaminu lub własnych uchwał i zarządzeń. 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 
Osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać członkiem 
Stowarzyszenia, jedynie po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody swoich przedstawicieli 
ustawowych. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie osobom posiadającym pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Podstawą przyjęcia w poczet członków jest wypełnienie oraz dostarczenie pisemnej deklaracji 
członkowskiej, której wzór znajduje się w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie internetowej 
stowarzyszenia. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje co najmniej jeden członek Zarządu Stowarzyszenia 
Zarządzeniem w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej. 

4. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, jeżeli uzna, 
że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów regulaminowych.  

5. Kandydatowi, któremu Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje 
odwołanie do Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o odmowie. 
Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 9 

Członkowie mają prawo do: 
1. udziału w realizacji celów regulaminowych, 
2. biernego i czynnego prawa wyborczego (z zastrzeżeniem konieczności posiadania pełnej 

zdolności do czynności prawnych), 
3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia, 
4. uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach sportowych,  
5. uczestniczenia w egzaminach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
6. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych należących do Stowarzyszenia, na zasadach 

określonych przez władze Stowarzyszenia, 
7. noszenia znaku organizacyjnego. 

 
 

§ 10 

Członkowie obowiązani są do: 
1. udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, 
2. przestrzegania niniejszego regulaminu, uchwał, zarządzeń, wszelkich wytycznych władz 

Stowarzyszenia, a także przyjętych zwyczajów oraz zasad etykiety obowiązujących w karate 



tradycyjnym, 
3. terminowego opłacania składki członkowskiej. 

  
§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a. zgłoszenia pisemnej rezygnacji, 
b. likwidacji Stowarzyszenia, 
c. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 
d. śmierci członka Stowarzyszenia, 
e. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 

dwóch miesięcy, na mocy Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
f. wykluczenia z powodu ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, uchwał, 

zarządzeń, wytycznych władz Stowarzyszenia, a także naruszenia przyjętych zwyczajów 
oraz zasad etykiety obowiązujących w karate tradycyjnym, na mocy uchwały Zebrania 
Członków. 

2. W przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, członek ma prawo do 
wniesienia odwołania od Uchwały lub Zarządzenie Zarządu do Zebrania Członków w terminie 14 
dni od dnia doręczenia Uchwały lub Zarządzenia, z wyłączeniem zarządzenia wydanego w związku 
z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 lit. e. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna. 

3. Uchwała lub Zarządzenie, o których mowa w ust. 2 może być dostarczone w formie elektronicznej.  
 

§ 12 
1. Członkom Stowarzyszenia mogą być udzielane nagrody i wymierzane kary. 
2. Do nagród zalicza się: wyróżnienie dyplomem uznania, zwolnienie (całkowite lub częściowe) od 

uiszczania składki członkowskiej, pokrycie kosztu udziału w imprezie sportowej lub szkoleniu oraz 
nagrody pieniężne i rzeczowe. 

3. Karami są: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach orzekane mogą być następujące kary: 

a. zawieszenie w prawach członka na czas określony, 
b. pozbawienie tytułu mistrza lub innego tytułu sportowego nadanego przez Stowarzyszenie,  
c. zakaz uczestniczenia w określonych konkurencjach lub zawodach sportowych oraz 

dyskwalifikacja czasowa lub zupełna. 
5. Nagrody i kary nakłada Zebranie Członków, podjętej zwykłą większością lub Zarząd w formie 

jednomyślnej uchwały, na uzasadniony wniosek trenera/instruktora prowadzącego zajęcia, o 
których mowa w § 10 pkt. 4   lub z własnej inicjatywy. 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§ 13 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Zebranie Członków, 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 

 
§ 14 

 
1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować 

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
2. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, obecnych i 

uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. 
3. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich 



sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi 
inaczej. 

 
§ 15 

Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności: 
1. rozpatrywaniu odwołań od Zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy 

przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia; 
2. wybór i odwołanie Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz kontroli podejmowanych przez 

Zarząd Stowarzyszenia czynności; 
3. uchwaleniu regulaminu oraz dokonywaniu jego zmian; 
4. ustalanie kierunków działania i rozwoju; 
5. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 
6. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 
7. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki, 
8. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do 

długu, zawarciu umowy poręczenia lub innej, podobnej umowy, 
9. podejmowanie decyzji o zaciągnięciu innych zobowiązań przekraczających kwotę 10.000 zł 
10. podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenia, w takim przypadku, zasad 

postępowania z majątkiem Stowarzyszenia. 
 

§ 16 

Zebranie Członków zwołuje członek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia. 
Zebraniu przewodniczy członek Zarządu Stowarzyszenia.  

 Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 17 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany uchwałami Zebrania Członków, podjętych zwykłą 
większością, na 5 letnią kadencję. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 członków  
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 
 

§ 18 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków 
Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie. 

2. Zarządzenie o przyjęciu w poczet członków oraz wydanie dokumentów wewnętrznych, w tym 
regulaminów zajęć sportowych, spotkań, wydarzeń i konkursów organizowanych przez 
Stowarzyszenie, może być wydane przez każdego Członka Zarządu samodzielnie. 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
3. zwoływanie Zebrania Członków, 
4. ustalanie wysokości składek członkowskich, 



5. wydawanie zarządzeń o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 
6. wydawanie dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów zajęć sportowych, spotkań, 

wydarzeń i konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie.   
 

§ 20 

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą ze: 
1. składek członkowskich, 
2. dotacji, 
3. darowizn, 
4. zbiórek publicznych, 
5. spadków i zapisów, 
6. dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 21 

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa 
przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

 
§ 22 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora 
oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 
§ 23 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisu ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 
Regulamin przyjęto uchwałą w dniu 14.05.2020 r.  

  
 


