
Statut  

Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki – IMAF Polska 

 
Tekst jednolity 

 

Opracowano na podstawie: Statutu Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska, przyjętego przez zebranie 

założycielskie uchwałą nr 2/2010 z dnia 01.10.2010 roku, uchwały zebrania założycielskiego nr 9/2010 w sprawie 

zmiany Statutu IMAF Polska z dnia 15.12.2010 roku, uchwały Kongresu IMAF Polska nr 8/2020 w sprawie zmian w 

Statucie IMAF Polska z dnia 21.03.2020 roku. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF Polska zwana dalej „Federacją“ jest 

dobrowolnym porozumieniem – związkiem stowarzyszeń, organizacji pozarządowych 

działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu a zwłaszcza w dziedzinie 

propagowania sztuk i sportów walki. 

2. Federacja jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

3. Założycielami Federacji są następujące podmioty: 

1) Inowrocławski Klub Sportowy Karate 

2) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Gakko – Karate, Łabiszyn 

3) Polska Akademia Ju Jitsu, Zielona Góra 

4) UKS Samuraj Konin 

 

 

§2 

  

1. Federacja obejmuje swym działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej, Siedzibą 

Federacji jest miasto Inowrocław. 

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Federacja może 

prowadzić działalność poza granicami kraju. 

3. Federacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, a w 

szczególności International Martial Arts Federation – EUROPA założonej i 

zarejestrowanej w Papendal /Belgia/ 10 września 1983 roku, zwanej w skrócie IMAF 

Europa. 

 

§3 

 

1. Federacja posiada osobowość prawną, jest organizacją autonomiczną, niezależną, 

demokratyczną, wolną od wpływów politycznych i handlowych, ponad podziałami 

religijnymi i rasowymi. 

2. Federacja używa skróconej nazwy IMAF Polska. 



3. Federacja w przypadku przystąpienia do IMAF Europa zobowiązuje się przestrzegać 

przepisów ustanowionych przez tę organizację pod warunkiem, że są zgodne z 

prawem krajowym i międzynarodowym. 

4. Struktura Federacji umożliwia zrzeszanie się stowarzyszeń propagujących różne style i 

sztuki walki, uwzględnia ich autonomię oraz umożliwia stworzenie własnego 

pododdziału i komitetu technicznego. 

5. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów  zgodnych ze wzorami IMAF 

Europa, ustalonych przez Zarząd Federacji, zwany dalej ,,Zarządem”.  

6. Symbole i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej. 

7. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji 

członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

  

§4  

 

Czas trwania Federacji jest nieograniczony. 

 

 

 

II. Cele i sposoby działania 

 

§5 

 

1. Nadrzędnym celem IMAF Polska jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

szczególności przez rozwijanie i propagowanie sztuk i sportów walki, a także:  

1) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami  w kierunku promocji i wzmacniania  

przyjaznych relacji między wszystkim praktykującymi sztuki  walki w naszym 

kraju oraz we wszystkich krajach członkowskich I.M.A.F. - Europa,  

2) umożliwianie udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach Federacji, 

3) rozwój prawdziwego ducha BUDO, który doskonali ludzką duszę, 

4) poprawę sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych adeptów sztuk 

walki.  

 

§6 

 

1. Federacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) zrzeszanie organizacji, których członkowie uprawiają sztuki i sporty walki,  

2) organizowanie wymiany informacji i współpracy, 

3) wspieranie członków Federacji, 

4) prowadzenie  i organizację szkoleń w zakresie sztuk i sportów walki, 

5) wydawanie licencji w zakresie uprawnień nadawanych przez Federację, 

6) organizowanie imprez sportowych a także umożliwianie udziału we 

współzawodnictwie sportowym poprzez uczestnictwo w zawodach i innych 



imprezach o podobnym charakterze organizowanych przez powołane do tego 

organizacje, 

7) ustanawianie reguł i regulaminów dla propagowanych dyscyplin, w których 

organizuje zawody, 

8) wydawanie materiałów propagandowych, szkoleniowych itp., 

9) współdziałanie z władzami samorządowymi w celu zapewnienia członkom 

właściwych warunków uprawiania sportu, 

10) prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami 

kultury fizycznej w kraju i zagranicą, 

11) organizację egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie zgodnie z 

obowiązującymi w tej mierze przepisami, 

12) organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży w okresach 

wolnych od nauki, 

13) skreślony 

 

 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§7 

 

1. Członkowie Federacji dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych,  

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§8 

 

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie zarejestrowane, stowarzyszenie zwykłe, a także osoba prawna,  która 

zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo 

odwołania się w terminie jednego miesiąca do Kongresu Federacji, za pośrednictwem 

Zarządu. 

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji. 

 

§9 

 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) regularnego płacenia składek, 

2) przestrzegania postanowień statutu i realizacji celów Federacji, 

3) uczestnictwa w pracach Federacji. 

2. Członek zwyczajny ma prawo: 



1) aby jego przedstawiciel wybierał członków organów Federacji oraz był wybierany 

w skład tych organów, 

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji, 

3) korzystać z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach określonych przez Zarząd. 

 

§10 

 

1. Członkiem wspierającym może być organizacja pozarządowa - stowarzyszenie 

zarejestrowane, stowarzyszenie zwykłe, a także osoba prawna lub osoba fizyczna 

deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną 

deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W 

deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo 

odwołania się do Kongresu w terminie jednego miesiąca, za pośrednictwem Zarządu 

Federacji. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w 

zadeklarowany przez siebie sposób.  

4. Członek wspierający ma prawo: 

1) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z 

realizacji celów statutowych Federacji, 

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji, 

3) udziału z głosem doradczym w Kongresie Federacji. 

 

§11 

 

1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i 

prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która szczególnie 

zasłużyła się dla Federacji. 

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Kongresu Federacji na wniosek 

Zarządu Federacji, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej. 

3. Członkowie honorowi Federacji mają prawo: 

1) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z 

realizacji celów statutowych Federacji, 

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji, 

3) udziału z głosem doradczym w Kongresie Federacji. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek. 

 

§12 

 

1. Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku: 

1) pisemnego złożenia rezygnacji, 

2) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utracenia osobowości prawnej z 

innego powodu, 



3) pozbawienia członkostwa uchwałą Kongresu Federacji z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający 6  miesięcy, 

4) pozbawienia członkostwa uchwałą Kongresu Federacji z powodu  stwierdzenia 

rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i 

regulaminów. 

 

§13 

 

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia 

decyzji przez Kongres Federacji, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia 

zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zaległości w 

płaceniu składek członkowskich. 

 

 

 

                                                         V. Organy Federacji 

  

§14 

 

1. Organami Federacji są: 

1) Kongres Federacji, 

2) Zarząd Federacji,  

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Skład pierwszego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierany jest na Kongresie 

Założycielskim Federacji. 

 

§15 

Kongres 

    

1. Najwyższym organem Federacji jest Kongres. Kongres w znaczeniu prawnym jest 

odpowiednikiem Walnego Zebrania Członków o którym mowa w artykule 11 ust. 1 

ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Kongres zwoływany jest przez Zarząd Federacji. 

3. Posiedzenie zwyczajne Kongresu Federacji odbywa się przynajmniej raz w roku. 

4. Posiedzenie nadzwyczajne Kongresu Federacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, 

na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 

członków zwyczajnych Federacji, w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia 

wniosku. 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu Federacji zawiadamia się pisemnie 

wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. 

6. Obrady Kongresu Federacji są jawne. 

7. W Kongresie Federacji mogą brać udział z prawem głosu wszyscy członkowie 

zwyczajni. 



8. Każdy członek Federacji w trakcie Kongresu Federacji jest reprezentowany przez 

jednego pełnomocnika upoważnionego w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wewnętrznymi danej organizacji.  

9. W Kongresie Federacji mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający 

i honorowi. 

10. Do uprawnień Kongresu Federacji należy w szczególności: 

1) dokonywanie zmian w Statucie, 

2) określanie kierunków i priorytetów działania Federacji, 

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Federacji,  w tym sprawozdań 

finansowych, udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi i 

Komisji Rewizyjnej, 

5) uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,  

6) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji 

Zarządu, 

7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku, 

8) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

11. Uchwały Kongresu Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów, w  

pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. 

 

 

§16 

Zarząd Federacji 

 

1. Zarząd wybierany jest  przez Kongres Federacji w głosowaniu tajnym spośród 

reprezentantów organizacji członkowskich, na pięcioletnią kadencję i składa się z 5-

ciu osób. 

2. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd wybiera 

ze swego grona Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika a o 

dokonanym wyborze powiadamia Kongres Federacji. 

3. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami. 

4. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych oraz oświadczenia woli mogące 

powodować powstanie jednorazowego zobowiązania do kwoty 10000 zł mogą składać 

w imieniu Federacji jednoosobowo Prezydent lub Wiceprezydent Federacji. Do 

złożenia oświadczenia woli mogącego powodować powstanie jednorazowego 

zobowiązania w kwocie powyżej 10000 zł wymagane jest współdziałanie 2 członków 

Zarządu, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta. 

5. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów 

statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte 

przez Zarząd. Zarząd ustala strukturę Federacji oraz zatwierdza lub odrzuca 

kandydatury na funkcje Dyrektorów technicznych poszczególnych dyscyplin/styli 

wchodzących w skład Federacji. 

6. Do obowiązków Zarządu należy: 



1) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zarządzanie majątkiem Federacji, przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków, 

3) przedkładanie Kongresowi Federacji pisemnego rocznego sprawozdania 

merytorycznego i finansowego Federacji, 

4) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Kongresu Federacji, 

5) ustalenie trybu egzekwowania płatności składek członkowskich, 

6)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników, 

7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do związków stowarzyszeń oraz innych 

organizacji krajowych oraz zagranicznych. 

7. Obradami Zarządu kieruje przewodniczący obrad tj. Prezydent  lub Wiceprezydent. 

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos 

przewodniczącego obrad.  

9. Tryb działania  Zarządu Federacji określa regulamin przyjęty przez Zarząd.  

10. Spotkania / obrady Zarządu odbywają  się co najmniej trzy  razy w roku.  

11. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach lub bez zwoływania posiedzenia 

w drodze głosowania elektronicznego na zasadach określonych w regulaminie 

Zarządu . 

 

§17 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i 

składa się z 3 członków. Wybierana jest przez Kongres Federacji w głosowaniu 

tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich,  na pięcioletnią kadencję.   

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych 

organów Federacji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa z winy umyślnej. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z 

głosem doradczym. 

6. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o dokonanym 

wyborze powiadamia Kongres Federacji. 

7. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą: 

1) kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i 

uchwałami Kongresu Federacji, przeprowadzana co najmniej raz w roku, 

2) opiniowanie sprawozdań z działalności Federacji, w szczególności sprawozdania 

finansowego, 

3) opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

4) opracowanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 



8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad. 

 

 

§18 

 

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się 

nowo wybranych organów. 

 

 

§19 

 

1. Członkostwo w organach Federacji ustaje w przypadku: 

1) pisemnego złożenia rezygnacji, 

2) rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utracenie przez nią osobowości 

prawnej, 

3) pozbawienie członkostwa lub cofnięcia pełnomocnictwa organizacji, której jest się 

reprezentantem, 

4) śmierci osoby fizycznej, 

5) odwołania przez Kongres Federacji. 

 

§20 

 

1. W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w 

organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w 

§19 organ, którego skład uległ uszczupleniu, może uzupełnić skład drogą kooptacji 

spośród reprezentantów organizacji członkowskich. 

2. W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków 

danego organu Federacji w trakcie trwania kadencji. 

 

 

 

VI. Majątek Federacji 

  

§21 

 

1. Majątek Federacji tworzą: 

1) środki pieniężne, 

2) własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, 

3) inne prawa majątkowe. 

2. Majątek Federacji powstaje z: 

1) składek członkowskich, 

2) opłat za prowadzenie szkoleń sportowych, 



3) opłat licencyjnych, 

4) opłat egzaminacyjnych, 

5) darowizn, 

6) dotacji, w tym ze środków publicznych, 

7) spadków i zapisów, 

8) zbiórek publicznych, 

9) dochodów z majątku Federacji, 

10) wpływów z działalności gospodarczej, 

11) skreślony 

3. Przychody osiągane przez Federację przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie 

działalności statutowej. 

4. Zabrania się udzielania pożyczek członkom czy też pracownikom Federacji. 

 

 

 

VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji 

  

§22 

 

Zmiany Statutu uchwala Kongres Federacji większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę 

obecnych w drugim terminie. 

 

 

§23 

 

1. Rozwiązanie Federacji uchwala Kongres Federacji większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i 

bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Kongresu Federacji zostanie 

przekazany organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk. 

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§24 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 

§25 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 


