
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

⦁ „Tarnowska Akademia Fechtunku” zwana dalej Stowarzyszeniem 
jest klubem sportowym i posiada osobowość prawną.
⦁ Stowarzyszenie używa również skróconej nazwy „TAF”

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej 
Polskiej, a siedziba Stowarzyszenia mieści się w Koszycach Wielkich. 

§ 4

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, 
ustawą o sporcie oraz zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń i związków o 
podobnych celach statutowych.

§ 8
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Stowarzyszenie może używać odznaki, emblematu klubowego i pieczęci 
na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

⦁ Popularyzacja i promocja szermierki,
⦁ Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej,
⦁ Udział we współzawodnictwie sportowym, dążenie do mistrzostwa 
sportowego,
⦁ Inicjowanie działań propagujących walki szermiercze.
⦁ Wprowadzenie szermierki do programu wychowania fizycznego w 
szkołach publicznych i niepublicznych.
⦁ Rozwój szermierki sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej osób 
niepełnosprawnych.
⦁ Przeciwdziałanie patologiom społeczym,
⦁ Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne lub nieodpłatne:
⦁ organizowanie i prowadzenie kursów szkolenia podstawowego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych,
⦁ szkolenie zawodników zaawansowanych (sport wyczynowy),
⦁ prowadzenie zajęć szermierczych o charakterze sportowym, 
rekreacyjnym i rehabilitacyjnym, w tym także dla osób 
niepełnosprawnych,
⦁ organizowanie zajęć w ramach ferii szkolnych dla wszystkich 
chętnych w celu propagowania szermierki wśród dzieci i młodzieży,
⦁ organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych (w tym pokazów 

2



szermierczych) dla szkół i zainteresowanych instytucji,
⦁ organizowanie szermierczych zawodów sportowych,
⦁ Dochód z działalności odpłatnej w całości przeznaczany jest na 
działalność statutową Stowarzyszenia.
⦁ Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
⦁ organizowanie spotkań i promocję ludzi wywodzących się ze 
środowiska szermierczego,
⦁ gromadzenie i upowszechnianie danych i materiałów dotyczących 
rozwoju szermierki,
⦁ współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i 
instytucjami w Polsce i zagranicą w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA

§ 11

⦁ Członkami Stowarszyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

⦁ Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

⦁ Zwyczajnych,

⦁ Uczestników,

⦁ Wspierających.

⦁ Członków przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie 
pisemnej deklaracji.

§ 12
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⦁ Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby 
fizyczne.

⦁ Członkami zwyczajnymi może być również małoletni w wieku 16 do 18 
lat.

⦁ Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami 
Stowarzyszenia za pisemną zgodą opiekuna ustawowego.

§ 13

Członłkowie zwyczajni mają prawo do:

⦁ Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem 
stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym z 
ograniczeinami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach.

⦁ Uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez 
Stowarzyszenie,

⦁ Zgłaszania opini, postulatów, wniosków wobec Zarządu,

⦁ Udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie w 
ramach statutowej działalności,

⦁ Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.

⦁ Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem wymienionych powyżej w ust. 1. ptk. 1 –
członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem 
doradczym.

§ 14

⦁ Członowie zwyczajni i członkowie uczestnicy zobowiązani są do:
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⦁ Aktywnego uczęszczania w pracach Stowarzyszenia i realizacji 
celów statutowych,

⦁ Przestrzegania statutów, regulaminów i uchwał Władz,

⦁ Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

⦁ Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub 
fizyczna, która popiera cele statutowe Stowarszyszenia i udziela mu 
wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

⦁ O przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w poczet członków 
wspierających decyduje Zarząd, podejmując uchwałę zwykłą 
większością głosów.

§ 16

⦁ Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego 
prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
⦁ Członkowie wpierający mają prawo brać udział – z głosem dordczym-
w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
⦁ Członków wspierających obowiązuje przestrzeganie statutu i uchwał 
władz Stowarzyszenia oraz wykonywanie na rzecz Stowarzyszenia 
zadeklarowanych świadczeń.

§ 17

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie 
przez Zarząd z listy członków w następujących przypadkach:

⦁ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 
zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim 
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
⦁ podjęcia lub prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub 
uchwałami władz Stowarzyszenia,
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⦁ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego,
⦁ uporczywego i nieusprawiedliwionego uchylania się od prac 
Stowarzyszenia,
⦁ zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez 3 okresy płatności,

§ 17

Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje 
członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
⦁ Walne Zebranie,
⦁ Zarząd,
⦁ Komisja Rewizyjna.
⦁ Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
⦁ Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, 
o ile Statut nie stanowi inaczej.
⦁ Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo do kooptacji do swego 
składu, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 
1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
⦁ Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą być skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 19

⦁ Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane 
przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako 
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Sprawozdawczo-Wyborcze.
⦁ O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków 
co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków 
listem poleconym lub za posdrenictwem poczty elektronicznej, o ile 
członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie 
do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
⦁ O ile statut nie stanowi inaczej, uczwały Walnego Zebrania 
Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub 
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnch członków, o ile 
termin ten został podany w zawiadomieniu.

§ 20

⦁ Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
⦁ Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w 
każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest 
zwoływane w trybie § 19 ust. 2 niniejszego statutu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
⦁ Z inicjatywy własnej,
⦁ Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
⦁ Na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na 
Walnym Zebraniu Członków.
⦁ Nadzywczajne Walne Zebranie Cżłonków zwoływane jest przez 
Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 3 pth b-c niniejszego paragrafu, i obraduje 
wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

⦁ uchwalanie wytycznych działalności organizacyjnej i finansowej 
Stowarzyszenia,
⦁ rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz 
Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz na wniosek Komisji 
Rewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi,
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⦁ uchwalanie zmiany statutu Stowarzyszenia,
⦁ dokonywanie wyboru członków władz Stowarzyszenia,
⦁ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych we 
właściwym trybie i niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych 
władz,
⦁     podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
⦁ zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§ 22

⦁ Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i 
Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

⦁ Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
natomiast niż raz na trzy miesiące.

⦁ Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego 
nieobecność Wiceprezes Zarządu.
⦁ Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
⦁ Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za 
pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim wypadku 
uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu 
zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
⦁ Reprezentowanie klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
⦁ Inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia,
⦁ Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
⦁ Zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarszyszenia zgodnie z 
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Uchwałami Walmego Zebrania Członków,
⦁ Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
⦁ przyznawanie wyróżnień i odznaczeń przewidzianych w statucie,
⦁ Opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania 
Stowarzyszenia,
⦁ Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
⦁ Podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych 
organizacji.

⦁ Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes 
Zarządu lub łącznie Wiceprezes z członkiem Zarządu.

⦁ Zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 50.000,00 
złotych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 24

⦁ Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad 
działalnością Stowarzyszenia.
⦁ Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne 
Zebranie.
⦁ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzebm nie 
rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
⦁ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu, ani 
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia.
⦁ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

⦁ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
⦁ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
przeprowadzonych kontroli,
⦁ zwoływanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd 
w terminie ustalonym statutem,
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⦁ składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
⦁ składanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium 
władzom Stowarzyszenia,
⦁ przeprowadzanie na koniec każdego roku kontroli działalności 
finansowej Stowarzyszenia,
⦁ składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z 
przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia za 
ubiegły rok obrotowy.

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

⦁ Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i 
fundusze.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

⦁ składki członkowskie,
⦁ darowizny, zapisy i spadki,
⦁ wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
⦁ dotacje, subwencje,
⦁ inne fundusze pozyskane zgodnie z prawem w dowolnej formie, z 
wszelkich dostępnych źródeł i w każdej postaci.

§ 26

⦁ Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie 
praw i obowiązaków majątkowych Stowarszyszenia, w tym do 
zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdzielenie 
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
⦁ Do występowania w imieniu Stowarszyszenia w sprawach 
niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes, Sekretarz oraz 
Skarbnik.
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ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27

⦁ Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania.
⦁ Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów, którzy po zakończeniu 
prac występują do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z 
rejestru.
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