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STATUT 
POLSKIEJ FEDERACJI TANG SOO DO 

z dn. 20.01.2019 - tekst jednolity 
 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 
 

§ 1. 

1. Związek nosi nazwę: Polska Federacja Tang Soo Do, wymowa: „polska federacja tang su do”,  
w skrócie PFTSD, zwany dalej Federacją zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia 
kultury fizycznej.  

2. W kontaktach międzynarodowych Federacja używa nazwy Polish Tang Soo Do Federation,  
w skrócie PTSDF.  

 

§ 2. 

Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.  
Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 3. 

Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa a terenem działania jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Federacja może też działać poza granicami 
RP. 

 

§ 4. 
Federacja jest ogólnopolskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną. 
 

§ 5. 
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Federacja może 
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 
  

§ 6. 
Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych  
o podobnym profilu działania. 
 

§ 7. 
1. Federacja może posiadać odznakę organizacyjną (emblemat) i używać pieczęci zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  
2. Wzór odznaki i pieczęci ustala Zarząd. 
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Rozdział II 

Misja, cele i kierunki działania 
 

§ 8. 
Misją Polskiej Federacji Tang Soo Do jest wsparcie w samorozwoju i pomoc w samorealizacji 
poprzez osiągnięcie mistrzostwa w tang soo do osób zrzeszonych w klubach PFTSD.  
 

§ 9. 
Celem Federacji jest popularyzacja i rozwój sztuki walki tang soo do oraz pokrewnych sztuk  
i sportów walki. 
 

§ 10. 
Federacja swoje cele realizuje poprzez: 

1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych o tym samym lub 
podobnym profilu działania.  

2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej.  
3. Udział w systemie współzawodnictwa sportowego. 
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych. 
5. Wydawanie i kolportowanie pism oraz innych środków multimedialnych. 
6. Organizowanie obozów sportowych, rajdów. 
7. Organizowanie szkoleń dla instruktorów, zawodników, sędziów oraz działaczy klubów 

zrzeszonych w Federacji w zakresie tang soo do i pokrewnych sztuk walki. 
8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez Członków Federacji, zawodników, 

szkoleniowców i działaczy niniejszego statutu oraz przepisów dotyczących uprawiania tang 
soo do. 

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez promowanie zdrowego trybu życia.  
10. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów. 

 

Rozdział III 
Członkowie Federacji - prawa i obowiązki 

 
§ 11. 

Członkowie Federacji dzielą się na:  
1. Zwyczajnych, 
2. Wspierających. 

 
§ 12. 

1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej, dalej zwane 
klubami, oraz związki sportowe mające podobne cele i działania co Federacja. 

2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu Federacji na podstawie pisemnego 
zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego, jeśli takowe zostanie zatwierdzone przez Zarząd 
Federacji. 
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3. Członkiem zwyczajnym może zostać klub, który odbył okres próbny i został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarząd.  

 
§ 13. 

Członkowie wspierający: 
1. Członkami wspierającymi są nowoprzyjęte kluby po złożeniu pisemnej deklaracji  

o respektowaniu niniejszego statutu, regulaminów oraz uchwał Zarządu Federacji oraz 
opłaceniu wpisowego.  

2. Kluby nowoprzyjęte zostają przyjęte na okres próbny na okres 1 roku i posiadają status 
członka wspierającego, po tym czasie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd stają się 
członkiem zwyczajnym. Za szczególne osiągnięcia okres próbny, na wniosek Zarządu, może 
zostać skrócony. Zarząd może też wydłużyć okres próbny w przypadku nie realizowania w 
pełni przez klub celów członkostwa.  

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją 
celów statutowych Federacji. 

4. Osoby prawne działają poprzez pełnomocników. 
5. Członków wspierających przyjmuje Zarząd po złożeniu deklaracji i opłaceniu wpisowego, 

jeśli takowe zostanie zatwierdzone przez Zarząd Federacji. 
6. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni, za wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego. 
 

§ 14. 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów Federacji. 
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego. 
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku oraz do oceniania ich działania. 
4. Używania oznak Federacji po uprzedniej akceptacji Zarządu.  

 
 

§ 15. 
Członkowie Federacji zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania statutu, regulaminu i przepisów regulujących uprawianie tang soo do w kraju. 
2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników.  
3. Regularnego opłacania składek członkowskich. 
4. Podporządkowania się uchwałom władz Federacji. 
 

§ 16. 
Członkostwo wygasa w przypadku: 
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Federacji, po uprzednim uregulowaniu 

zobowiązań wobec Federacji. 
2. Wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu za nie przestrzeganie postanowień 

niniejszego Statutu lub regulaminów i uchwał władz Federacji, oraz innych przepisów 
obowiązujących w działalności sportowej lub działanie na szkodę Federacji. 

3. Rozwiązania stowarzyszenia lub związku. 
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4. Skreślenia z listy członków w przypadku nie płacenia składek przez okres 1 roku, po 
uprzednim dwukrotnym upomnieniu. 
 

§ 17. 
W przypadku naruszania przez członka Federacji postanowień statutu, regulaminów bądź 
uchwał Federacji lub innych aktów normujących działalność Zarządowi Federacji przysługuje 
prawo do: 
1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie. 
2. Odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybień. 
3. Zawieszenia w prawach członka na okres 6-ciu miesięcy. Zawieszenie polega na okresowym 

pozbawieniu statutowych uprawnień; w szczególności prawa do udziału w imprezach 
organizowanych przez Federację. 

4. Wykluczenia. 
 

§ 18. 
Od uchwał Zarządu Federacji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka przysługuje 
prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia 
uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Federacji. 
 
 

Rozdział IV 
Władze Polskiej Federacji Tang Soo Do 

 
§ 19. 

Władzami Polskiej Federacji Tang Soo Do są: 
1. Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Tang Soo Do.  
2. Zarząd Polskiej Federacji Tang Soo Do. 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 20.  

1. Kadencja wszystkich władz Federacji trwa 4 lat. 

2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.  

 

§ 21. 
Zarząd i Komisja Rewizyjna ma prawo: 
1. Dokooptowania nowych członków w miejsca tych, którzy ubyli w czasie trwania kadencji.  
2. Liczba dokooptowania nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z 

wyboru. 
3. Nie ma możliwości dokooptowania osoby na stanowisko prezesa. 
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§ 22. 
Walne Zebranie Delegatów. 

1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 
połowy delegatów + 1 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim 
terminie bez względu na ilość obecnych. 

3. Określa się stałą pulę 15 delegatów, rozdzielaną klubom proporcjonalnie do wpłaconych 
składek. 
 

§ 23. 
1. Walne Zebranie Delegatów sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz do roku. Walne 

Zebranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co 4 lata. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów powiadamia Delegatów 

Zarząd Federacji, co najmniej 14 dni przed terminem. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane:  

a) na mocy uchwały Zarządu Federacji, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Federacji. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Federacji w terminie 
30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 
 

§ 24. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Federacji. 
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
3. Uchwalanie kierunków działania Federacji. 
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji. 
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Federacji. 
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Federacji.  
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
8. Podejmowanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku. 

 
§ 25. 

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 
1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych Federacji. 
2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający lub ich pełnomocnicy, członkowie Zarządu nie 

będący delegatami oraz zaproszeni goście. 
 

§ 26. 
1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 
2. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów w drodze oddzielnego głosowania.  
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 
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§ 27. 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków.  
3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Federacji określa niniejszy statut i regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 
 

§ 28. 

Do kompetencji Zarządu Federacji należy:  
1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.  
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów. 
3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Federacji.  
4. Koordynowanie działalności członków Federacji. 
5. Powoływanie i określanie zakresu działania komisji problemowych. 
6. Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie Członków. 
7. Rozstrzyganie sporów między członkami Federacji. 
8. Nagradzanie i karanie członków Federacji, zawodników, kadry szkoleniowej, sędziów i 

działaczy. 
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat. 
10. Rozpatrywanie odwołań członków Federacji od decyzji organów Federacji. 
11. Podejmowanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Federacji. 
 

§ 29. 
1. W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym. 
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie: Komisji Rewizyjnej, komisji 

problemowych i inne osoby zaproszone z głosem doradczym. 
 

§ 30. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków. 
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

§ 31. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Federacji należy: 
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Federacji. 
2. Przeprowadzanie przynajmniej 1 raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i 

gospodarczej Federacji. 
3. Wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – 

określanie terminu i sposobu ich usunięcia. 
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów oraz 

występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Federacji. 
5. Uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. 
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Rozdział V 
Nagrody i kary 

§ 32. 
Zarząd Federacji ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych członków Federacji, 
zawodników, szkoleniowców, sędziów oraz działaczy. 
 

§ 33. 
Zarząd Federacji ma prawo nakładania kar na członków Federacji oraz zawodników, 
szkoleniowców, sędziów, działaczy. 
 

§ 34. 
Tryb nadawania kar, wyróżnień i nagród ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 
 

Rozdział VI 
Majątek Polskiej Federacji Tang Soo Do 

 
§ 35. 

Majątek Federacji stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 36. 
Na fundusze Federacji składają się: 
1. Składki członkowskie i inne opłaty. 
2. Dotacje. 
3. Subwencje. 
4. Darowizny, spadki i zapisy. 
 

§ 37. 
Sposób reprezentowania Federacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki 
ważności jego uchwał: 
1. Reprezentantem Federacji jest Zarząd.  
2. Dla ważności oświadczenia woli dotyczącego praw i zobowiązań majątkowych Federacji 

wymagane jest łączne współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu ważne są przy zgodności co najmniej dwóch członków Zarządu. 
 

§ 38. 
Sposób reprezentowania Federacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki 
ważności jego uchwał: 
1. Reprezentantem Federacji jest Zarząd.  
2. Dla ważności oświadczenia woli dotyczącego praw i zobowiązań majątkowych Federacji 

wymagane jest łączne współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu ważne są przy zgodności co najmniej dwóch członków Zarządu. 

 
§ 39. 
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Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomości wymagana jest 
prawomocna uchwała Zarządu Federacji. 
 

§ 40. 
Zakres i zasady działalności finansowej Federacji regulują ogólnie obowiązujące przepisy. 

 

 
Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Polskiej Federacji Tang Soo Do 
 

§ 41. 

Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Federacji może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 
Delegatów, podjęte większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 + 1 ogólnej liczby 
członków uprawnionych do głosowania.  

 

§ 42. 
Uchwała o rozwiązaniu się Federacji winna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i 
cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek Federacji. 


