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STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW
im. LIU ZHONGCHUNA
tekst jednolity
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu
Zhongchuna”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,
którego celem jest działalność w zakresie promocji zdrowia, poprzez propagowanie ćwiczeń
zdrowotnych, ochrony środowiska, działalność oświatowa i kulturalna oraz wspieranie organizacyjne,
rzeczowe i finansowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20. Poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest
miasto Jelcz-Laskowice woj. dolnośląskie.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji realizujących takie
same lub podobne cele.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci i innych oznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich
członków. Do swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA i SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wymienione w § 1 między innymi poprzez:
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1. Działania w zakresie promocji zdrowia, poprzez propagowanie i organizowanie ćwiczeń
zdrowotnych QIGONG-Lecący Żuraw, wywodzących się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, oraz
zachowań profilaktycznych, mających poprawić stan zdrowia oraz uchronić jak największą
liczbę ludzi przed chorobami cywilizacyjnymi.
2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe różnorodnych działań w zakresie promocji zdrowia
zdefiniowanych w punkcie 1 i podejmowanych przez osoby fizyczne i inne jednostki
organizacyjne.
3. Podejmowanie różnorodnych działań w zakresie ochrony środowiska.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe różnorodnych działań w zakresie ochrony środowiska
zdefiniowanych w punkcie 3 i podejmowanych przez osoby fizyczne i inne jednostki
organizacyjne.
5. Prowadzenie działalności oświatowej, a w tym między innymi w zakresie:
1)

profilaktyki zdrowia,

2)

wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i informacyjnych.

6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności oświatowej zdefiniowanej w punkcie
5 i podejmowanej przez osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne.
7. Organizowanie działalności kulturalnej, towarzyskiej i rekreacyjnej mającej na celu pomoc w
realizacji celów Stowarzyszenia oraz integrację jego członków.
8. Wspieranie
organizacyjne
i
rzeczowe
działalności
kulturalnej,
towarzyskiej
i rekreacyjnej, zdefiniowanej w punkcie 7 podejmowanej przez osoby fizyczne i inne jednostki
organizacyjne.
9. Organizowanie i finansowanie:
1) ćwiczeń zdrowotnych QIGONG-Lecący Żuraw, organizowanie obozów, warsztatów,
spotkań oraz grup ćwiczących lokalnie,
2) konferencji, obozów, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
3) współdziałania z innymi organizacjami i instytucjami, szczególnie tymi, które
zajmują się kulturą Dalekiego Wschodu, kulturą fizyczną, profilaktyką zdrowotną
i ćwiczeniami zdrowotnymi,
4) podejmowania innych przedsięwzięć jeżeli okażą się celowe dla realizacji zadań
statutowych.
10. Do merytorycznego nadzorowania ćwiczeń QIGONG-Lecący Żuraw powołana jest Rada
Starszych, rekrutująca się z spośród najbardziej doświadczonych instruktorów
praktykujących QIGONG-Lecący Żuraw.
1) Podstawowym działaniem Rady Starszych jest dbałość o zachowanie czystości formy
QIGONG-Lecący Żuraw.
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2) Rada Starszych działa wg zasad określonych w regulaminie uchwalanym przez Radę
Starszych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, zarówno obywatel polski jak
i
cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację
członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje
odwołania się do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

prawo

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenie, która zadeklaruje w formie pisemnej pomoc finansową lub
rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych
Stowarzyszenia, a także w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
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3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej lub
rzeczowej.
§ 14
1. Godność członka honorowego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
i propagowania idei stanowiących przedmiot działalności Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu nadaje Walne Zebranie. Mogą ją otrzymać obywatele polscy
i cudzoziemcy.
2. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny, zawarte w § 11.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.
4. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie.
5. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować i propagować cele Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1)

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2)

skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
po uprzednim upomnieniu,

3)

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,

4)

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

5)

śmierci członka.

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt.2,3 Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
3. 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.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:

4/9

Statut Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna
1) Walne Zebranie.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów członków
obecnych na zebraniu.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów w glosowaniu jawnym, przy czym wymagana jest obecność, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
4. Uzupełnienie składu władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w drodze kooptacji
dokonanej prze organ, którego skład uległ uszczupleniu. Liczba dokooptowanych nie może
przekraczać dwóch członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku, a co 4 lata sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem.
§ 19

1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie jest obecna, co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim poddanym zawiadomieniu, bez względu
na liczbę obecnych.
2. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie, co najmniej pół godziny po
pierwszym terminie.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie kierunku działań merytorycznych i finansowych, w tym uchwalanie budżetu
i zatwierdzanie bilansu.
2. Rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia oraz na wniosek
Komisji Rewizyjnej udzielanie im absolutorium.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
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5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Rozpatrywanie spraw nienależących do innych władz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków i organizacji.
9. Nadanie godności Prezesa Honorowego Stowarzyszenia, którym może być cudzoziemiec.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
3)na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne
Zebranie na kolejną kadencję.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie: prezesa,
wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego do trzech członków.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym, przy pomocy środków
porozumiewania się na odległość.
5. W związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Ustalanie planów i programów, działanie zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego
Zebrania.
3. Dysponowanie majątkiem w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Organizowanie obozów i warsztatów szkoleniowych.
6. Zatwierdzanie nadanych po zakończeniu szkolenia uprawnień instruktorskich oraz ich
odbieranie.
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7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i ustanie członkostwa za wyjątkiem godności
członka honorowego.
8. Wnioskowanie do
Stowarzyszenia.

Walnego

Zebrania

o

nadanie

godności

członka

honorowego

9. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników.
10. Ustalanie wysokości składek.
11. Uchwalanie regulaminu Zarządu.

§ 24
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej trzech
członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga przewodniczący zebrania.
§ 25
1. Celem doskonalenia poziomu ćwiczeń QIGONG-Lecący Żuraw, Zarząd może w uzgodnieniu z Radą
Starszych, może powołać konsultanta naukowego.
2. Konsultantem Naukowym może być obywatel polski lub cudzoziemiec.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:
1) przewodniczącego,
2) sekretarza,
3) członka.
2. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają za zgodą co najmniej dwóch członków.
§ 27
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności gospodarczo-finansowej oraz uchwałami Walnego Zebrania, co
najmniej raz w roku,
2) składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu z wyników kontroli działalności
Zarządu i stawianie wniosku o absolutorium dla niego,
3) inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
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Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy dochody
z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 29
Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zaciągania zobowiązań finansowych,
podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W pozostałych sprawach dokumenty może podpisywać
każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
Zmiany statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 31
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Zebranie nie wyznaczy
likwidatorów.

innych

3. Uchwała Walnego Zebrania określi cel, na który przeznaczy majątek Stowarzyszenia pozostały po
likwidacji.
Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim odbytym w dniu 28 listopada 2001 r. w Gdańsku.
Z zmiany zostały przyjęte na Walnych Zebraniach:
- w Waplwie dnia 23 września 2006 r.(WZ)
- w Dźwirzynie dnia 28 sierpnia 2014 r. (NWZ przeniesienie siedziby z Gdańska do Warszawy)
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- w Waplewie dnia 5 czerwca 2015 r. (WZ przeniesienie siedziby z Warszawy do Olsztyna)
- w Dźwirzynie dnia 29 września 2017 r. (NWZ przeniesienie siedziby z Olsztyna do Jelcza-Laskowic
woj. dolnośląskie).
- w Ośrodku Szkoleniowym Nagórzyce w Swolszewicach Małych k/Tomaszewa Mazowieckiego,
14 kwietnia 2018 r.(zmiany zostały przyjęte na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, wynikają z
nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 20 stycznia 2017 r. art 8 oraz upływu czasu).
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