
Załącznik do Uchwały Nr 10
Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia 

QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna
z 1 maja 2022 r.

REGULAMIN CZŁONKOWSKI i OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW 

im. LIU ZHONGCHUNA

I. ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH.

 1. Sprawy członkowskie winny być realizowane w atmosferze zaufania i koleżeńskości
oraz poszanowania każdego członka Stowarzyszenia.

 2. Ogólne sprawy członkowskie, w tym prawa i obowiązki członków określone są         
w Rozdziale III Statutu Stowarzyszenia.

 3. Ogólne zasady uzyskiwania i utraty członkostwa Stowarzyszenia określone są         
w Statucie Stowarzyszenia w § 10 i &15.

 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia winna 
kierować się przekonaniem o potrzebie rozwoju i kontynuacji zdobytego 
doświadczenia wynikającego z ćwiczeń QIGONG-Lecący Żuraw.

 5. W nawiązaniu do &10 Statutu Stowarzyszenia, uszczegółowione zostają  zasady
przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia:
 5.1. Członkiem  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba,  która  złożyła  deklarację  

członkowską  (wraz  z  wypełnieniem  ankiety),  zapoznała  się  ze  Statutem  
Stowarzyszenia,  obowiązującymi  regulaminami  i  innymi  dokumentami
oraz spełniła jeden z poniższych warunków:

 a) Regularnie  uczestniczyła  w  zajęciach  prowadzonych  przez  Instruktora
Stowarzyszenia, w miejscu zamieszkania, przez okres co najmniej jednego
roku  i  uczestniczyła  w  co  najmniej  jednym  obozie  organizowanym  przez
Stowarzyszenie.

 b) Uczestniczyła  w  co  najmniej  dwóch  obozach  organizowanych  przez
Stowarzyszenie.

 c) Uczestniczyła w co najmniej w dwóch spotkaniach organizowanych lokalnie,
przez  Instruktora  Stowarzyszenia  i  uczestniczyła  w  co  najmniej  jednym
obozie organizowanym przez Stowarzyszenie.

 5.2. Sekretarz Stowarzyszenia przed przedłożeniem Zarządowi projektu uchwały 
w  sprawie:  przyjęcia  nowego  członka,  potwierdza  informacje  zawarte
w ankiecie u instruktora prowadzącego zajęcia/spotkania lub organizatora  
obozu.

 6. Wzór Deklaracji Członkowskiej dostępny jest na stronie stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.giging.org.pl . Deklarację Członkowską składa się: 
sekretarzowi Zarządu osobiście, pocztą elektroniczną( skan z własnoręcznym 
podpisem) lub pocztą tradycyjną przesyła na adres siedziby Stowarzyszenia.

 7. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 8. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków osobie zainteresowanej 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego decyzja jest 
ostateczna.

http://www.giging.org.pl/


 9. Osoba przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia otrzymuje  Legitymację 
Członkowską, w której dokonywane są wpisy dot. opłaconych składek 
członkowskich.

 10. Ustanie członkostwa może nastąpić wskutek:

 10.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 10.2. Skreślenia (wygaszenia) przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez 
okres 6  miesięcy,  po uprzednim upomnieniu,

 10.3. Wykluczenia  uchwałą  Zarządu  z  powodu  nieprzestrzegania  postanowień  
Statutu,  regulaminów  i  uchwał  Stowarzyszenia  lub  działanie  na  szkodę  
Stowarzyszenia,

 10.4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

 10.5. Śmierci członka.

 11. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 10.1., 10.2., 10.3. Zarząd 
umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 
Zarządu.

 12. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie w terminie
30 dni od daty podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego 
Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.  

II. REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

1. Składka członkowska jest wyrazem poparcia działalności Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw  im Liu Zhongchuna 
utrzymuje się ze składek członkowskich, które są  jego funduszem. 

3. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek płacenia składek wg zasad określonych      
w &12 Statutu i niniejszym Regulaminie.

4. Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem  uzyskania przez zwyczajnego członka,
prawa wyborczego określonego w  &11 Statutu.

5. Zgodnie &15 ust.2 Statutu niepłacenie składek członkowskich jest podstawą            
do wygaśnięcia członkostwa.

6. Członek, którego członkostwo wygasło z powodu nieopłacania składek, może 
starać się o ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Warunkiem 
ponownego przyjęcia jest wypełnienie deklaracji i wpłata rocznej składki 
członkowskiej.

7. Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2022 Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia 
QIGONG-Lecący Żuraw z dnia 1 maja 2022 r. wysokość rocznej składki 
członkowskiej z dniem 1 stycznia 2023 roku wynosi: 

- 80 zł,

- 50 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 31 marca,

- 70 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 30 czerwca.



8. Nowo przyjęty członek zobowiązany jest do opłacenia rocznej składki, niezależnie 
od miesiąca roku, w którym został przyjęty.

9. Informacje dotyczące wpłat składek członkowskich (nr konta bankowego)  dostępne
są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.giging.org.pl . W tytule wpłaty 
należy podać informacje: składka członkowska  imię i nazwisko członka,  rok          
za który wpłacana jest składka.

10.Odstępstwa od ustalonych zasad płacenia składek członkowskich podejmuje 
Zarząd w formie uchwały,  na uzasadniony wniosek zainteresowanego członka. 

11. Inne opłaty dotyczące obozów, warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań oraz 
cyklicznych zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie lub instruktorów w ramach
działalności Stowarzyszenia, wnoszone są niezależnie od opłacania składki 
członkowskiej na zasadach określonych przez organizatorów.

12.Członkowie Stowarzyszenia, którzy mają zamiar uczestniczyć w 
obozie/warsztacie/szkoleniu/kursie organizowanym przez Stowarzyszenie, 
zobowiązani są do opłacenia składki za bieżący rok, przed terminem rozpoczęcia 
obozu/warsztatu/szkolenia/kursu i dokonać wpłat ewentualnych zaległych składek.

13.Dokumentację związaną z płaceniem składek członkowskich prowadzi Skarbnik 
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd w formie uchwały. Osoby te również 
potwierdzają opłacenie składek członkowskich w legitymacji członkowskiej.

14.Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw
im. Liu Zhongchuna jest integralną częścią niniejszego regulaminu i stanowi jego 
Załącznik.

15.Regulamin Płacenia Składek Członkowskich Stowarzyszenia Promocji Zdrowia 
Qigong- Lecący Żuraw  im . Liu Zhongchuna został zatwierdzony przez Zarząd 
Uchwałą Nr 10/2022  z dnia  1 maja 2022 r. 

Zarząd Stowarzyszenia 

Załącznik:

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia ...

http://www.giging.org.pl/

