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STATUT OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TAEKWON-DO I.T.F. 

 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 
§ 1 

Związek Sportowy nosi nazwę: Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF, zwana w dalszej 
części statutu OO TKD ITF i zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane 
stowarzyszenia kultury fizycznej. 
 

§ 2 
Terenem działania OO TKD ITF jest obszar całego kraju (Rzeczpospolitej Polskiej), a 
siedzibą jego władz jest miasto Lublin. 
 

§ 3 
OO TKD ITF jest Związkiem Sportowym zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 
prawną. 
 

§ 4 
OO TKD ITF opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. 
 

§ 5 
OO TKD ITF jest członkiem Międzynarodowej Federacji Taekwon-do ( I.T.F. ) i w swej 
działalności kieruje się także jego Konstytucją, regulaminami, uchwałami jego władz i 
wytycznymi oraz polskich władz sportowych, państwowych i samorządowych. 
 

§ 6 
OO TKD ITF posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Rozdział II 
Cele i kierunki działania 

 
§7 

Celem działania OO TKD ITF jest rozwój i popularyzacja Taekwon-do. 
 

§ 8 
OO TKD ITF realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
2. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami OO TKD ITF, 
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków OO TKD ITF, 

zawodników i działaczy statutu OO TKD ITF i wydawanych przez ITF oraz polskie 
władze sportowe, państwowe i samorządowe przepisów dotyczących uprawiania 
Taekwon-do, 

4. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych 
celów, 

5. Pisanie i wydawanie broszur, pism specjalistycznych i popularnych, publikacji i 
innych materiałów szkoleniowych, 

6. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi oraz ITF. 
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Rozdział III 
Członkowie OO TKD ITF, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

Członkowie OO TKD ITF dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
 

§ 10 
1. Członkami OO TKD ITF mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej mające swe 

siedziby na terenie działania OO TKD ITF. 
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu OO TKD ITF na podstawie 

pisemnego zgłoszenia. 
 

§ 11 
1. Członkiem wspierającym OO TKD ITF może być osoba prawna lub fizyczna                

( pełnoletni obywatel Polski ), która zobowiąże się do przestrzegania postanowień 
statutu OO TKD ITF i zadeklaruje pomoc finansową dla Związku. 

2. Członkowie wspierający przyjmowani są uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego 
zgłoszenia. 

3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego. 

 
§ 12 

1. Godność członka honorowego nadaje WZD na wniosek Zarządu OO TKD ITF 
osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Taekwon-do. 

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek 
członkowskich. 

3. Członkostwa honorowego pozbawia WZD na wniosek Zarządu OO TKD ITF. 
 

§ 13 
Członkowie OO TKD ITF mają prawo do: 

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZD OO TKD ITF, 
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego, 
3.  Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz OO TKD ITF oraz do oceny ich 

działania, 
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do OO TKD 

ITF. 
 

§ 14 
Członkowie OO TKD ITF są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania statutu OO TKD ITF, regulaminów oraz wszelkich przepisów 
regulujących uprawianie Taekwon-do w RP, 

2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników, 
3. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez OO TKD ITF, 
4. Regularnego opłacania składek członkowskich, 
5. Podporządkowania się uchwałom władz OO TKD ITF. 

 
§ 15 

Członkostwo wygasa w przypadku: 
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań 

wobec OO TKD ITF, 
2. Rozwiązania się stowarzyszenia, 
3. Skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania składek przez okres roku po 

uprzednim dwukrotnym upomnieniu, 
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4. Wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu OO TKD ITF za 
nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał lub działania na szkodę OO TKD ITF. 

 
§ 16 

W przypadku naruszenia przez członka OO TKD ITF postanowień statutu, regulaminów lub 
uchwał Zarządowi OO TKD ITF przysługuje prawo do: 

1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym 
terminie, 

2. Odmówienie pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia 
uchybienia, 

3. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; zawieszenie 
polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do 
udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych przez OO TKD ITF, 

4. Wykluczenia określonego w § 15 pkt 4. 
 

§ 17 
Od uchwał Zarządu OO TKD ITF  w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz określonego 
w § 15 pkt 3 skreślenia przysługuje prawo odwołania się do WZD OO TKD ITF w terminie 
30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu OO 
TKD ITF. 
 

Rozdział IV 
Władze OO TKD ITF 

 
§ 18 

Władzami OO TKD ITF są: 
1. Walne Zebranie Delegatów, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 19 

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że 
WZD postanowi inaczej. 

2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. 
3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 
do głosowania. 

 
§ 20 

Władze mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w 
czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby 
członków pochodzących z wyboru. 

 
§ 21 

Walne Zebranie Delegatów 
1. Najwyższą władzą OO TKD ITF jest Walne Zebranie Delegatów (zwane w skrócie 

WZD), które może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 

delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie zaś bez względu 
na liczbę obecnych. 

3. Liczba delegatów przypadająca poszczególnym członkom jest określona według 
klucza uchwalonego przez Zarząd OO TKD ITF. 
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§ 22 
1. Sprawozdawcze WZD jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, sprawozdawczo-

wyborcze zaś raz na 4 lata. O terminie miejscu i porządku obrad WZD Zarząd 
powiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed terminem WZD. 

2. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 
a. na mocy uchwały Zarządu OO TKD ITF, 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków. 

     3.   Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd OO TKD ITF w terminie 14 dni od                                                     
           daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których   
           zostało   zwołane. 

 
§ 23 

Do kompetencji WZD należy: 
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz OO TKD ITF, 
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3. Uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania OO TKD ITF, 
4. Wybór prezesa, 
5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się OO TKD ITF, 
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego OO TKD ITF, 
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
9. Wybór delegatów na wszelkie Walne Zebrania i Władz ITF, 
10. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

władz. 
 

§ 24 
W WZD OO TKD ITF uczestniczą: 

1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych OO TKD ITF, członkowie 
wspierający i honorowi. 

2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, nie wybrani na delegatów i 
zaproszeni goście. 

 
§ 25 

Zarząd OO TKD ITF 
1. Zarząd OO TKD ITF składa się z 3-5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i 

sekretarza generalnego. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo WZD. 
2. Prezes Związku wybierany jest przez WZD na drodze oddzielnego tajnego 

głosowania. Jedna osoba nie może być dłużej prezesem niż dwie kolejne kadencje po 
czym musi nastąpić zmiana osoby na tym stanowisku na jedną kadencję, i znowu 
może ta sama osoba zostać prezesem na podobnych zasadach. 

3. wykreślony 
 

§ 26 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym prezesa lub sekretarza generalnego Związku. W razie 
równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez WZD. 
 

§ 27 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie OO TKD ITF na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
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2. Realizowanie uchwał WZD, 
3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem OO TKD ITF, 
4. Opracowywanie preliminarza OO TKD ITF, 
5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych OO TKD ITF, 
6. Powoływanie Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych oraz 

uchwalanie ich regulaminów, 
7. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami OO TKD ITF, 
8. Przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków OO TKD ITF, 
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 
§ 28 

Komisja Rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy i 

sekretarza. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek ma prawo 

brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 

§ 29 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności OO TKD ITF, 
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, 
rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami WZD, 

3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – określanie 
terminu i sposobu ich usunięcia, 

4. Składanie sprawozdań WZD oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5. Uchwalanie regulaminu Komisji. 
 

Rozdział V 
Nagrody i kary 

 
§ 30 

1. Zarząd OO TKD ITF ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla 
działalności Związku członków, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy. 

2. Związek ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w pkt 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kar określa regulamin dyscyplinarny OO 
TKD ITF. 

 
Rozdział VI 

Maj ątek OO TKD ITF  
 

§ 31 
1. Majątek OO TKD ITF stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze OO TKD ITF składają się: 

a. wpływy ze składek członkowskich, 
b. dotacje, 
c. darowizny, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, 
d. Dochody uzyskane z własnej działalności statutowej i majątku, 
e. Innych wpływów. 
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§ 32 
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych OO TKD ITF 
wymagane jest współdziałanie prezesa z upoważnionym członkiem Zarządu lub księgowym. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 33 

1. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZD większością 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej połowy delegatów. 

2. Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną. 
 

§ 34 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się OO TKD ITF podejmuje WZD większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
2. Uchwała o rozwiązaniu się OO TKD ITF wyznacza likwidatorów, określa sposób 

likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek. 
 
 
 
 


