Statut Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę
„Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL” zwane
dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SDESW ARMA-PL”.
3. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość
prawną.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.)
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie
(Dz.U.Nr 127, poz. 857 z 2010 r z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
5. Stowarzyszenie w ramach swej działalności współpracuje z władzami państwowymi,
oraz z klubami i organizacjami działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży, jak
również na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Stowarzyszenie może posiadać sztandar i inne odznaki organizacyjne oraz używać
pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§3
Celem Stowarzyszenia jest:
1. organizacja i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki,
wypoczynku związanego z dawnymi europejskimi sztukami walki, zwanymi dalej
DESW,
2. organizacja szkolenia w zakresie DESW na możliwie najwyższym poziomie,
3. organizacja współzawodnictwa sportowego,
4. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
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zwiększanie aktywności fizycznej członków Stowarzyszenia,
wychowanie poprzez sport,
działanie na rzecz rozwoju wiedzy o DESW,
upowszechnianie wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego
z zakresu sztuk walki,
9. udostępnianie informacji na temat wyników badań, metod badawczych oraz technik
działania związanych z badaniem i praktykowaniem DESW,
10. promocja i ochrona dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego,
11. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
13. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
16. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
17. popularyzowanie higienicznego trybu życia,
18. wspieranie osób oraz organizacji o podobnych celach.
§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. trening sportowy,
2. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych,
3. uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnooświatowych i rozrywkowych,
4. organizowanie sekcji sportowych, rekreacyjnych oraz badawczych,
5. organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, warsztatów, pokazów, zawodów oraz
innych imprez,
6. prowadzenie i redakcję strony internetowej Stowarzyszenia,
7. prowadzenie działalności wydawniczej,
8. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych zainteresowaniach i
celach działania,
9. opiniowanie projektów dotyczących DESW.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki.
§5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która akceptuje cele i
Statut Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, akceptująca cele i Statut
Stowarzyszenia i udzielająca wsparcia finansowego lub materialnego.
4. Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia” przysługuje osobom szczególnie
zasłużonym we wspieraniu działalności Stowarzyszenia. Tytuł nadaje Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
5. Każdy nowy członek stowarzyszenia jako warunek uzyskania członkostwa ma
obowiązek uiścić opłatę wpisową.
§6
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Wobec
małoletnich poniżej 18 lat wymaga się ponadto zgody opiekunów ustawowych
wyrażonej w formie pisemnej.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§7
1. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami
wynikającymi z art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
- aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski we
wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia i domagać się ich
rozpatrzenia.
- ma prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego, oraz głosu stanowiącego. Członek
wspierający składa deklarację, w której wskazuje sposób wspierania Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a także są zwolnieni z opłacania
składek członkowskich. Mają oni prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym.
§8
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
- aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i podnoszenia
poziomu sportowego,
- przestrzegania postanowień Statutu oraz Uchwał Zarządu,
- opłacania składek członkowskich ustalonych przez Zarząd,
- dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani do:
- wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
- przestrzegania postanowień Statutu oraz Uchwał Zarządu.

§9
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a. rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu,
b. rozwiązania Stowarzyszenia,
c. wykluczenia na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu w przypadku
naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z płatnością składek przez
okres dwunastu miesięcy,
e. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu śmierci Członka.
2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w
przypadku nieprzestrzegania Statutu na maksymalny okres 1 roku.
3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych.
§ 10
Od Uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich
przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie
30 dni.
§ 11
Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Zarządu Stowarzyszenia z podaniem terminu wystąpienia.
§ 12
Członek działający na szkodę Stowarzyszenia, jego dobrego imienia lub popełniający
czyn nieetyczny może być skreślony z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd w
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Usunięty ma prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
zarządu.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia - ich wybór i kompetencje.
§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 14
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji oraz przedstawionego
przez Zarząd planu działania i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminów dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadawanie na wniosek Zarządu tytułów Honorowych Członków Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian w Statucie,
rozstrzyganie ostateczne wszelkich spraw przedstawionych przez Zarząd lub
poszczególnych Członków Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca kwietnia
każdego roku kalendarzowego jako sprawozdawcze, oraz jako sprawozdawczo –
wyborcze po upływie kadencji Zarządu, bądź jako wyborcze w przypadku ustania
kadencji zarządu po końcu kwietnia bieżącego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd wedle uznania wynikającego z
aktualnych potrzeb i sytuacji Stowarzyszenia, lub też przed upływem 6 tygodni od
otrzymania odpowiednio umotywowanego żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku
1/3 ogólnej liczby zwyczajnych Członków Stowarzyszenia.
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§ 16
O terminie i miejscu odbycia Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków przynajmniej na 2 tygodnie
przed wyznaczonym terminem (dniem) Walnego Zgromadzenia, poprzez rozesłanie
listów poleconych lub listów mailowych z potwierdzeniem odbioru i ogłoszenie na
stronie internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienie musi zawierać informację o
ewentualnym Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie, zgodnie z § 16 pkt. 3
niniejszego Statutu.
Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie (data, godzina) wyznaczonym przez
Zarząd.
W razie nieobecności więcej niż ½ ogólnej liczby Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia, tego samego dnia odbywa się Walne
Zgromadzenie w drugim terminie. Jest ono prawomocne bez względu na liczbę
obecnych Członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
Walne Zgromadzenie wybiera każdorazowo ze swego grona Przewodniczącego i
Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 17
1. Wszelkie sprawy na Zwyczajnym oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
decydowane są zwykłą większością głosów – z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w
§ 26 niniejszego Statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane i podpisywane przez
Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§ 18
1. Zarząd w liczbie od 3 do 7 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie z grona
zwyczajnych Członków Stowarzyszenia na okres 2 lat. O ilości osób w Zarządzie
decyduje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:
Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa, i Skarbnika Stowarzyszenia stanowiących Prezydium
Zarządu.
2. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu najbliższe Walne
Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na okres zgodny z trwającą kadencją
Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami
Walnego Zgromadzenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku w miarę potrzeby
według uznania Prezesa oraz na żądanie 3 Członków Zarządu lub zgodnie z treścią
§ 22 pkt. 2 niniejszego Statutu.
5. Sprawy na posiedzeniach Zarządu rozstrzygane są większością głosów. Dla ważności
podjętych decyzji konieczna jest obecność co najmniej ½ składu Zarządu.
6. Zebrania Zarządu są protokołowane.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego sprawami i
majątkiem zgodnie ze Statutem,
2. ustalanie wysokości wpisowego i składek dla Członków Stowarzyszenia,
3. przyjmowanie dotacji i subwencji od instytucji państwowych, społecznych i
prywatnych oraz przyjmowanie ofiar, darowizn i spadków,
4. przyjmowanie nowych Członków oraz skreślanie i wykluczanie Członków
nieprzestrzegających Statutu, za wyjątkiem członków honorowych,
5. ustalanie projektu wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników
zatrudnionych w Stowarzyszeniu,
6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów zmian Statutu,
7. ustalanie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności Członka
Honorowego Stowarzyszenia – zgodnie z zapisami Regulaminu Działania Zarządu
dotyczącymi tego zagadnienia.
§ 20

1. W stosunkach zewnętrznych Zarząd reprezentowany jest dwuosobowo przez Prezesa z
drugim Członkiem Prezydium Zarządu łącznie, lub jednoosobowo przez specjalnie
wydelegowanego przez Zarząd (wymagana forma pisemna pełnomocnictwa) Członka
Zarządu zarówno w sprawach majątkowych, jak i nie majątkowych.
2. Zaciąganie zobowiązań finansowych dotyczących praw i obowiązków majątkowych
(rodzące skutki prawno-finansowe) podpisuje, bądź zleca ustnie Prezes wraz z
członkiem Zarządu łącznie, bądź jednoosobowo przez specjalnie wydelegowanego
przez Zarząd (wymagana forma pisemna pełnomocnictwa) Członka Zarządu zarówno
w sprawach majątkowych, jak i nie majątkowych.
3. Zarząd wykonuje swoje obowiązki społecznie. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia
Zarząd może zatrudniać pracowników spoza Stowarzyszenia, a także z grona
Członków Stowarzyszenia lub własnego.
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§ 21
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna w składzie 3 - 5 osób wybierana jest przez Walne Zgromadzenie z
grona Członków Stowarzyszenia na okres 2 lat.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie: Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej najbliższe
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na okres zgodny z trwająca
kadencją Komisji.

§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
zarówno merytorycznej, jak i finansowej,
2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z treścią
§ 15 pkt. 3 niniejszego Statutu) oraz zwołania posiedzenia Zarządu w celu omówienia
uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej,
3. przygotowanie i przedstawienie do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
Regulaminu Działania Komisji oraz protokołowanie swych posiedzeń,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 23
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej składu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i władz Stowarzyszenia składania
pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.

4. Komisja wykonuje swoje obowiązki społecznie. Do prowadzenia kontroli finansowej
Komisja może korzystać z pracy zewnętrznych ekspertów spoza Stowarzyszenia
zatrudnionych przez Zarząd.
§ 24
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Rozdział 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, inne prawa
majątkowe.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
• opłaty wpisowe i składki członkowskie,
• dotacje i subwencje instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i
prywatnych,
• darowizny, zapisy i spadki,
• dochody z ofiarności publicznej.
• wpływy z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
• wpływy z kontraktów na realizację zadań zleconych przez administrację publiczną,
• wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości oraz z obrotu tym majątkiem z
zachowaniem ustalonych zasad gospodarowania nimi i obowiązującymi
przepisami prawa,
• odsetki bankowe.
3. Środki pieniężne przechowywane są na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 26
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów obecnych na Zebraniu zwyczajnych Członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po
likwidacji przeprowadzonej przez likwidatorów ustanowionych przez Walne
Zgromadzenie.
3. Po zakończeniu prac likwidatorzy występują do Sądu z wnioskiem o wykreślenie
Stowarzyszenia z rejestru.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.
§ 27
Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 28
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

