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Komisja Programowa - Rada Techniczna 
 

 
1. Rada Techniczna jest stałą komisją programową Centrum Aikido Aikikai Polska zwaną dalej 
Radą. Głównym zadaniem Rady jest nadzór nad właściwym poziomem nauczania Aikido oraz 
egzaminowania na stopnie uczniowskie i mistrzowskie w ramach CAA. W tym celu władze CAA 
przekazują Radzie wszystkie niezbędne uprawnienia dla realizacji tych zadań. 
 
2. Członków RT powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Dyrektora Technicznego. 

 
3. Rada Techniczna wypełnia zadania komisji technicznej, egzaminacyjnej i programowej CAA. 

 
 
4. W skład Rady wchodzą instruktorzy Shidoin i Shihan CAA posiadający stopień 4 dan Aikikai i 
wyższy, odgrywający wiodącą rolę w nauczaniu i upowszechnianiu Aikido. 
 
5. Przewodniczącym Rady Technicznej jest Dyrektor Techniczny posiadający najwyższy 
stopień dan aikido aikikai. 
 
6. Rada wspiera pracę Zarządu pod kątem zadań związanych z rozwojem poziomu nauczania 
Aikido. 

 
7. Zadania szczegółowe Rady 

 

 Wnioskuje do Dyrektora Technicznego o nadanie i anulowanie tytułów Fukushidoin i 
Shidoin z inicjatywy własnej lub na wniosek macierzystego klubu aplikanta. 

 Opiniuje przygotowany przez Zarząd kalendarz wszystkich imprez szkoleniowych CAA 

 Ocenia pracę Instruktorów CAA. 

 Akceptuje wnioski egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie 

 Nadzoruje egzaminy na stopnie mistrzowskie w oparciu o regulamin egzaminacyjny CAA. 

 Monitoruje poziom wyszkolenia technicznego w klubach CAA. 
 
8. Uchwały programowe, szkoleniowe i egzaminacyjne Rady Technicznej są dla Zarządu CAA 
wiążące. Skutki finansowe uchwał muszą mieścić się w zakresie planu wydatków na dany rok 
kalendarzowy. 
 
9. Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności jak też formułuje projekty działań 
długofalowych wobec Zarządu. 

 
10. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej 
członków, Przewodniczący Rady ma głos stanowiący w sprawach nie jednogłośnych. 
 
11. Przyjęcie instruktora CAA spełniającego wymogi jak w pkt.3 w poczet członków Rady 
następuje na wniosek własny Rady. Rekomendacja w formie wniosku jest przedstawiana 
Zarządowi CAA do akceptacji. 

 
12. Pozbawienie członkostwa w Radzie następuje na wniosek  członków Rady na drodze 
jednogłośnej uchwały Rady z pominięciem głosu osoby, której głosowanie dotyczy. Wniosek 
akceptuje Dyrektor Techniczny. 
 
13. Rada powinna zbierać się nie rzadziej niż 1 raz w roku, decyzje i uchwały Rady mogą być 
podejmowane również w trybie korespondencyjnym. 
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14. Obsługę finansową i organizacyjną prac Rady Technicznej zapewnia Zarząd CAA planując 
koszty w rocznym planie wydatków . 

 
15. Członkowie Rady  mogą być wybierani do władz statutowych CAA. 

 
16. Osoby, które z racji wieku lub stanu zdrowia zaprzestają aktywnej pracy instruktorskiej Aikido 
w Polsce, składają rezygnację z czynnego członkostwa w Radzie i otrzymują prawo do tytułu 
Honorowego Członka CAA. 

 


