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Statut Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER
Tekst jednolity Statutu Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki „FEDER”,
uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 6/2010 i uchwałą nr…../2013
Zgromadzenia Ogólnego Członków Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki
„FEDER” w dniu 27 lutego 2010 r.
My, niżej podpisani,
Połączeni umiłowaniem europejskiej tradycji sztuk walki,
Pragnąc badać, ożywiać i rozpowszechniać to dziedzictwo
Niniejszym Statutem powołujemy do życia
Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki „FEDER” dla pożytku i nauki wszystkich,
Odnajdujących w europejskiej tradycji ducha, który ożywia w dążeniu do doskonałości.
Rozdział 1 - Postanowienia Ogólne
§ 1.1 Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki „FEDER”, zwana dalej Federacją, jest
klubem sportowym działającym na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.
oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 1.2 Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich
celów Federacja działać może na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego w nich
prawa.
§ 1.3 Siedzibą Federacji jest miasto Wrocław.
§ 1.4 Federacja opiera swą działalność na społecznej pracy członków. W razie potrzeby może
zatrudniać pracowników.
§ 1.5 Federacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
§ 1.6 Federacja, dla realizacji postanowień Statutu, współpracuje i wchodzi w związki z
podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
§ 1.7 Federacja posługuje się emblematem i odznakami przyjętymi przez Zgromadzenie.
Rozdział 2 - Cele i zadania
§ 2.1 Celem Federacji jest:
- Rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych europejskich sztuk
walki;
- Popularyzacja dawnych europejskich sztuk walki jako formy kultury fizycznego, kultury
czasu wolnego oraz dziedzictwa kulturowego Europy;
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- Upowszechnianie, w miarę swych możliwości, wiedzy o dawnych europejskich sztukach
walki;
- Tworzenie platformy do wymiany doświadczeń i współzawodnictwa sportowego w zakresie
dawnych europejskich sztuk walki;
- Troska się o jak najwyższą jakość interpretacji źródeł będących podstawą dla rekonstrukcji
dawnych europejskich sztuk walki oraz samej rekonstrukcji;
- Integracja środowiska zawodników, badaczy, animatorów i miłośników dawnych europejskich
sztuk walki.
§ 2.2 Dla osiągnięcia założonych celów Federacja podejmuje następujące zadania i sposoby ich
realizacji:
1. Upowszechnia kulturę fizyczną, zwłaszcza poprzez:
-

regularne prowadzenie treningów sportowych na potrzeby członków;

- organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich osób zainteresowanych
działalnością Federacji;
-

organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

- promocję współzawodnictwa sportowego, w szczególności w zakresie dawnych
europejskich sztuk walki;
- uczestnictwo w zawodach, pokazach oraz innych imprezach sportowych, rekreacyjnych i
kulturalnych w kraju i za granicą.
- Działa na rzecz oficjalnego uznania dawnych europejskich sztuk walki za dyscyplinę
sportową.
- Przygotowuje członków do pełnienia roli trenerów, sędziów i instruktorów rekreacji
ruchowej, zwłaszcza w zakresie dawnych europejskich sztuk walki.
- Upowszechnia wiedzę dotycząca dawnych europejskich sztuk walki oraz prowadzi
działalność naukową, w tym zwłaszcza:
-

badanie źródeł historycznych;

-

prowadzenie warsztatów i wykładów;

-

prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

- Nawiązuje współpracę z wszelkimi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi,
organami administracji rządowej i samorządowej oraz placówkami badawczymi i naukowymi,
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pomocnymi dla realizacji swoich celów i zadań.
- Pozyskuje sprzęt, materiały i środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności
statutowej.
- Dba o zgodny z wiedzą wizerunek dawnych europejskich sztuk walki na forum publicznym.
- Podejmuje inne, nie wymienione wprost działania zgodne ze swoimi celami statutowymi.
§ 2.3 Przez Dawne Europejskie Sztuki Walki Federacja rozumie formy walki wręcz lub zbrojnej
kultywowane na obszarze Europy, w których ciągłość bezpośredniego przekazu wiedzy została
zerwana, a istnieją techniczne źródła historyczne pozwalające na podejmowanie prób ich
rekonstrukcji. Jako źródło techniczne Federacja rozumie źródło, które w formie pisanej lub
graficznej przedstawia sposób wykonania konkretnych akcji bojowych.
Rozdział 3 - Członkowie - prawa i obowiązki
§ 3.1 Członkostwo w Federacji jest otwarte dla wszystkich, bez względu na narodowość, rasę, płeć,
religię czy poglądy polityczne.
§ 3.2 Członkowie Federacji dzielą się na członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.
§ 3.3 Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym wszakże, że osoby prawne mogą być
tylko członkami wspierającymi.
§ 3.4 Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, pragnąca urzeczywistniać cele
Federacji, która:
- złoży deklarację członkowską na piśmie;
- przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych Federacji.
§ 3.5 Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej na podstawie uchwały
członka Zarządu o wpisie na listę członków, podejmowanej najpóźniej w dwa miesiące po złożeniu
deklaracji, z momentem jej podjęcia.
§ 3.6 Członkowie założyciele Federacji są jej członkami zwyczajnymi z mocy prawa.
§ 3.7 Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo:
- biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Federacji;
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- korzystania z pomocy, dorobku naukowego, majątku i wszelkich form działalności Federacji;
- zgłaszania wniosków odnośnie działalności Federacji.
§ 3.8 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Federacji i realizowania jej celów;
- godnego reprezentowania Federacji;
- przestrzegania statutu i uchwał władz Federacji;
- regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 3.9 Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Federacji.
§ 3.10 Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej na podstawie
uchwały Zarządu z momentem jej podjęcia.
§ 3.11 Członek wspierający może brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych
władz Federacji i zgłaszać wnioski odnośnie jej działalności. Ma obowiązek wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń na rzecz Federacji i przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Federacji.
§ 3.12 Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która przysłużyła się w
szczególny sposób działalności Federacji lub położyła szczególne zasługi związane z badaniem,
rekonstrukcją lub upowszechnianiem dawnych europejskich sztuk walki.
§ 3.13 Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Zgromadzenia.
§ 3.14 Członek honorowy ma prawo udziału w Zgromadzeniu z głosem doradczym. Ma obowiązek
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Federacji.
§ 3.15 Ustanie członkostwa następuje mocą uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub
poprzez pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa złożone w siedzibie Federacji.
§ 3.16 Uchwałę o skreśleniu z listy członków Zarząd podjąć może w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia członka ze Federacji;
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres roku;
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej, będącej
członkiem wspierającym;
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
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- działania na szkodę Federacji;
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
- popełnienia czynu hańbiącego.
§ 3.17 Od uchwał Zarządu o przyjęciu w poczet członków lub skreśleniu z listy członków osobom
zainteresowanym przysługuje odwołanie do Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały na piśmie. Do czasu podjęcia uchwały przez Zgromadzenie zawiesza się wykonanie
uchwały Zarządu, osoba skreślona z listy pozostaje jednak zawieszona w prawach członka.
Uchwała Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.
§ 3.18 Członkowie Federacji posługiwać się mogą legitymacjami i oznaczeniami, których wzór
określi Zarząd uchwałą. Uchwała zakreśli uprawnienia członków i organów i innych osób do
posługiwania się logo, emblematami, nazwą i symboliką Federacji.
§ 3.19 Sposoby obowiązkowego powiadamiania członków oraz wewnętrznej komunikacji w
Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych form komunikacji, określa w drodze
uchwały Zgromadzenie w Procedurze Informacyjnej. Ilekroć w Statucie mowa jest o
powiadamianiu członków, stosuje się regulacje Procedury Informacyjnej.
§ 3.20 Członkowie Stowarzyszenia, dla skuteczniejszej realizacji jego celów, mogą tworzyć sekcje
tematyczne bądź terytorialne. Funkcjonowanie sekcji określi przyjęty uchwałą Zgromadzenia
Kodeks Sekcji.
Rozdział 4 - Władze Federacji
§ 4.1 Władzami Federacji są:
- Zgromadzenie Ogólne Członków zwane dalej „Zgromadzeniem”;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.
§ 4.2 Kadencja władz wybieralnych Federacji trwa
dwa lata.
§ 4.3 W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa lub członka Zarządu, Przewodniczącego lub
członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Prezes lub, odpowiednio, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, zwołuje Zgromadzenie nadzwyczajne w celu odbycia wyborów
uzupełniających. Osoba wybrana na stanowisko w tym trybie pełni funkcję do zakończenia kadencji
osoby, której odejście stało się przyczyną wakatu.
§ 4.4 Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy
członków tych władz, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
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§ 4.5 Najwyższą władzą Federacji jest Zgromadzenie.
W Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Federacji, z tym jednak, że:
- członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
- członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym.
§ 4.6 Zgromadzenie tworzy, w drodze uchwały, Regulamin Zgromadzenia, określający istotne
aspekty jego działania nie przewidziane Statutem.
§ 4.7 Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu poprzez pełnomocników.
Członek Stowarzyszenia może, zachowując formę pisemną, upoważnić dowolnego członka
zwyczajnego Stowarzyszenia do zabierania głosu oraz głosu stanowiącego w swoim imieniu na
oznaczonym w upoważnieniu Zgromadzeniu. Pełnomocnik stający na Zgromadzeniu obowiązany
jest przedłożyć przewodniczącemu Zgromadzenia, pisemne upoważnienia członka. Pełnomocnik
nie jest związany stanowiskiem członka, którego reprezentuje.
§ 4.8 Udzielone upoważnienie jest nieodwołalne. Członek stający na Zgromadzeniu łącznie ze
swoim pełnomocnikiem może jednak odwołać upoważnienie.
§ 4.9 W formach przewidzianych Regulaminem Zgromadzenia, może ono wykonywać swoje
kompetencje bez konieczności fizycznego ukonstytuowania przez obecność członków. Głosowanie
i dyskusje odbywają się wówczas z wykorzystaniem metod komunikacji zdalnej.
§ 4.10 W formie przewidzianej w § 4.9, nie może odbyć się zgromadzenie, którego przedmiotem
obrad jest podjęcie następujących uchwał:
- o zmianie Statutu;
- o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku na określony cel;
- o powołaniu i odwołaniu władz Federacji.
§ 4.11 Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Prezesa Federacji raz do roku. Prezes
podaje do wiadomości termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zgromadzenia
sprawozdawczego co najmniej 60 dni przed wybranym terminem. W braku sprzeciwu ze strony
członków, termin i miejsce obrad mogą zostać podane do wiadomości później. Zgromadzenie
sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest przez Prezesa Federacji co dwa lata, poczynając od
drugiego roku po rozpoczęciu działalności Federacji. Prezes Federacji powiadamia o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego nie później
niż 45 dni przed wybranym terminem.
§ 4.12 Zgromadzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w każdym czasie decyzją Prezesa lub
większości członków Zarządu podjętą z inicjatywy własnej, na wniosek Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji.
Zgromadzenie winno odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Termin i
miejsce obrad Zgromadzenia nadzwyczajnego osoby zwołujące podają do wiadomości wszystkich
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w sposób określony regulaminem
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Zgromadzenia.
§ 4.13 W przypadku nie zwołania Zgromadzenia przez Prezesa Federacji w wyżej wymienionym
terminie, kompetencję do zwołania Zgromadzenia z własnej inicjatywy uzyskuje Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej. Termin i miejsce obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 4.14 Uchylony.
§ 4.15 Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, w których Statut bezpośrednio przewiduje
jego kompetencje oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów
Federacji, w szczególności zaś:
- ustala kierunki, program i zasady działania Federacji, w tym zwłaszcza szczegółowe zasady
wykonywania przez członków Federacji swoich statutowych uprawnień i obowiązków;
- uchwala zmiany statutu;
- powołuje i odwołuje inne władze Federacji;
- na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podejmuje corocznie uchwałę o
udzieleniu Zarządowi absolutorium;
- rozpatruje coroczne sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- uchwala budżet Federacji;
- uchwala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Federacji;
- nadaje tytuł członka honorowego;
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku na
określony cel.
§ 4.151 Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
jednej piątej członków z głosem stanowiącym. Uchwały zapadające ten sposób nie mogą dotyczyć:
-

zmiany Statutu,

-

rozwiązania Federacji i przeznaczenia jej majątku na określony cel,

-

powoływania i odwoływania władz Federacji.

§ 4.152 W przypadku, gdy Zgromadzenie nie uzyskało obecności co najmniej jednej piątej
członków z głosem stanowiącym Prezes Zarządu, a pod nieobecność Prezesa Przewodniczący
Zgromadzenia, ma prawo wyznaczyć termin kolejnego zebrania przy czym może być to ten sam
dzień. Uchwały na zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie zapadają zwykłą większością
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głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Stosuje się ograniczenie przedmiotu
podejmowanych ustaw zawarte w § 4.151 .
§ 4.16 Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z jego odwołaniem. W takim
wypadku Zgromadzenie przystępuje niezwłocznie do wyborów nowego Zarządu.
§ 4.17 Odwołanie Prezesa lub członka Zarządu, Przewodniczącego lub członka Komisji
Rewizyjnej w czasie trwania kadencji wymaga zwykłej większości głosów w obecności więcej niż
połowy członków z głosem stanowiącym.
§ 4.18 Zarząd Federacji jest organem kolegialnym, złożonym z Prezesa Federacji i co najmniej
jednego członka Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Federacji i reprezentuje Federację zgodnie ze
Statutem i uchwałami Zgromadzenia.
§ 4.181 [Uchylony]
§ 4.19 [Uchylony]
§ 4.191 Wybór Prezesa Federacji dokonuje się bezwzględną większością głosów Zgromadzenia.
Prezes Federacji w dniu wyboru ma obowiązek przedstawić Zgromadzeniu propozycje kandydatur
na członków Zarządu. Zgromadzenie w dniu wyboru Prezesa Federacji ma prawo przedstawić
kandydatów na członków Zarządu. Wyboru członków Zarządu dokonuje się zwykłą większością
głosów Zgromadzenia.
§ 4.20 Do zadań Zarządu należy:
- realizacja celów Federacji;
- wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
- sporządzanie planu pracy i budżetu Federacji;
- zarząd majątkiem Federacji, w tym podejmowanie decyzji o dofinansowaniu sekcji;
- nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji;
- reprezentowanie Federacji;
- zwoływanie Zgromadzenia;
- przyjmowanie i skreślanie członków Federacji;
- coroczne przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu.
Zarząd może przyjąć uchwałą regulamin wewnętrzny, określający podział obowiązków
administracyjnych pomiędzy członków Zarządu oraz tryb prac Zarządu. Do realizowania zadań i
wykonywania uprawnień Zarządu uprawniony jest Prezes samodzielnie oraz co najmniej
większość członków Zarządu działających wspólnie. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony
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do realizowania zadań i wykonywania uprawnień Zarządu w relacji z podmiotami mającymi
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie właściwego im terytorium, z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z kolejnego paragrafu statutu.
§ 4.21 Do zawierania umów, podejmowania jednostronnych czynności prawnych i składania
oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawniony jest Prezes Federacji samodzielnie oraz co
najmniej większość członków Zarządu działających wspólnie. Do samodzielnej reprezentacji
Federacji w powyższym zakresie Prezes Federacji może upoważnić każdego z członków Zarządu.
Członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania Federacji w stosunkach z podmiotami
mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie właściwego mu terytorium, nie może jednak
zaciągać zobowiązań majątkowych w jej imieniu.
§ 4.211 Prezes Federacji może zawiesić członka Zarządu, jeśli ten niewłaściwie wykonuje swoje
obowiązki. Zawieszając członka Zarządu, Prezes Federacji zwołuje jednocześnie Zgromadzenie
nadzwyczajne stosownie do brzmienia § 4.12 statutu. Zgromadzenie zwołane w ten sposób
podejmuje uchwałę o odwołaniu zawieszonego członka Zarządu lub przerwaniu zawieszenia.
Zawieszony członek Zarządu nie może wykonywać żadnych uprawnień.
§ 4.212 Co najmniej większość członków Zarządu działających wspólnie może zawiesić Prezesa
Federacji, jeśli ten niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. Zawieszając Prezesa Federacji,
Wiceprezesi zwołują jednocześnie Zgromadzenie nadzwyczajne stosownie do brzmienia § 4.12
statutu. Zgromadzenie zwołane w ten sposób podejmuje uchwałę o odwołaniu Prezesa Federacji lub
przerwaniu zawieszenia. Zawieszony Prezes Federacji nie może wykonywać żadnych uprawnień.
§ 4.22 Stanowiska członka Zarządu Federacji nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego lub
członka Komisji Rewizyjnej.
§ 4.23 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Federacji. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy w szczególności:
- kontrola gospodarki finansowej Federacji, stanu jej majątku oraz sposobu zarządzania tym
majątkiem;
- kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Zgromadzenia przez członków i władze
Federacji;
- przedstawianie wniosków z kontroli Zgromadzeniu;
- składanie wniosku o zwołanie Zgromadzenia;
- składanie wniosku o udzielenie Prezesowi absolutorium;
- badanie zgodności uchwał władz Federacji i jego działań ze statutem oraz obowiązującym
prawem i przedstawianie wniosków Zgromadzeniu;
- zwoływanie Zgromadzenia, jeśli w zakreślonym statutem terminie nie uczyni tego Prezes;
- coroczne przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu.
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§ 4.24 Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 4.25 Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
Federacji.
§ 4.26 Na żądanie Zgromadzenia, Zarząd lub Komisja Rewizyjna sporządzają, w terminie 14 dni,
pisemne uzasadnienie podjętej przez siebie uchwały, które doręczane jest wszystkim członkom
zwyczajnym Federacji.
§ 4.27 Członkowie pełnią funkcje we władzach Federacji honorowo.
Rozdział 5 - Majątek i gospodarka finansowa Federacji
§ 5.1 Na majątek Federacji składają się:
- składki członkowskie;
- darowizny, spadki lub zapisy;
- dochody z majątku Federacji;
- dotacje ze środków publicznych.
§ 5.2 Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, zaciągania zobowiązań majątkowych,
udzielania pełnomocnictw oraz dysponowania środkami Federacji upoważniony jest Zarząd,
zgodnie z postanowieniami § 4.20 i § 4.21 Statutu. Środki pieniężne przechowywane są na koncie
Federacji.
Rozdział 6 - Postanowienia końcowe
§ 6.1 Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Federacji Zgromadzenie podejmuje większością
2/3 głosów w obecności więcej niż połowy członków posiadających głos stanowiący.
§ 6.2 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Federacji.
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