
Załącznik do Uchwały nr 20/WU
Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia

QIGONG-Lecący ŻURAW
z 12 marca 2018 r.

Zmiany  STATUTU STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA

QIGONG-LECĄCY ŻURAW

Zmiany  wynikają  z  obowiązku  ujętego  w  Obwieszczeniu  Marszałka  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 20 stycznia 2017 r. (art 8) po nowelizacji ustawy
Prawo o stowarzyszeniach  z 7 kwietnia 1989 r. oraz upływu czasu.

1). W § 1  - po słowach  Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
QIGONG-Lecący Żuraw 

dopisuje się: w nazwie stowarzyszenia  im. Liu Zhongchuna”,

oraz skreśla się słowa: „kultury fizycznej i sportu” i „działalność naukowa” 

&1 po zmianie brzmi następująco:

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
ochrony  zdrowia,  propagowania  ćwiczeń  zdrowotnych,  ochrony  środowiska,
działalność  oświatowa  i  kulturalna  oraz  wspieranie  organizacyjne,  rzeczowe
i  finansowe  osób  fizycznych  i  jednostek  organizacyjnych,  które  podejmują  takie
działania.

Uzasadnienie: powstała inicjatywa członków Stowarzyszenia celem upamiętnienia 
działalności Mistrza Liu  Zhongchuna nazwanie Stowarzyszenia jego imieniem, 
ponadto Stowarzyszenie nie prowadzi  działalności w zakresie kultury fizycznej i 
sportu oraz działalności naukowej.

2). W §2  -skreśla się: … „07 czerwca”... , wpisując w to miejsce... „7 kwietnia”

&2 po zmianie brzmi następująco:

Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo
o stowarzyszeniach  (Dz. U. Poz. 104  z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego
tytułu posiada osobowość prawną.

Uzasadnienie:  ustawa prawo o stowarzyszeniach  jest z 7 kwietnia 1989 r. (błąd w
zapisie).

3).W  &6 dopisuje się: "w tym swoich członków"...

&6 po zmianie brzmi następująco:

Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie opiera działalność na pracy 
społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może 
zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Uzasadnienie: zapis &6 po zmianie jest zgodny z z treścią art.2 ust.3 ww. ustawy.
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4).  Zmienia się tytuł Rozdziału II na: 

CELE STOWARZYSZENIA i SPOSOBY ICH REALIZACJI

Uzasadnienie: zapis zgodny z art.10 pkt 3 ww ustawy.

5).§ 8

Skreśla się dotychczasowy  pkt 1 , który po zmianie brzmi:

1. Działania w zakresie promocji ochrony zdrowia, poprzez propagowanie
i  organizowanie  ćwiczeń  zdrowotnych  QIGONG-Lecący  Żuraw,
wywodzących  się  z  Tradycyjnej  Medycyny  Chińskiej,  oraz  zachowań
profilaktycznych,  mających  poprawić  stan  zdrowia  i  uchronić  jak
największą liczbę ludzi przed chorobami cywilizacyjnymi. 

Skreśla się dotychczasowy  pkt 3, 4, 7 i 8.

Zmienia się odpowiednio numerację poszczególnych punktów.

Dotychczasowy:

pkt 5 staje się pkt 3,

pkt 6 staje się pkt 4,

pkt 9 staje się pkt 5,

pkt 10 staje się pkt 6, w którym w miejsce słowa ...”w punkcie 9”, wpisuje się 
pkt ...”w punkcie 5”...,

pkt 11 staje się pkt 7,

pkt 12 staje się pkt 8, w którym w miejsce słowa ...”w punkcie 11”, wpisuje się
„w punkcie 7”...

pkt 13 staje się pkt 9, w którym skreśla się treść pkt 1) , który po zmianie 
otrzymuje brzmienie „ćwiczeń zdrowotnych QIGONG-Lecący Żuraw, 
organizowanie obozów, warsztatów,  spotkań  oraz grup ćwiczących lokalnie.

Przyjmując numerację po zmianie dopisuje się pkt 10.

...”Do merytorycznego nadzorowania ćwiczeń QIGONG-Lecący Żuraw 
powołana jest Rada Starszych, rekrutująca się spośród  najbardziej 
doświadczonych instruktorów, praktykujących QIGONG-Lecący Żuraw.

1) Podstawowym zadaniem Rady Starszych jest zachowanie czystości 
formy QIGONG-Lecący Żuraw.

2) Rada Starszych działa wg zasad określonych w regulaminie uchwalanym
przez Radę Starszych.

Uzasadnienie: Stowarzyszenie nie prowadzi  działalności w opisanej  w skreślonych 
punktach.

W  celu  zachowania  czystości  formy  QIGONG-Lecący  Żuraw  oraz  nadzoru
merytorycznego działalności  powołana została Rada Starszych. 
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5). W całym dokumencie zmienia się nazwę „Walne Zgromadzenie Członków” 
na „Walne Zebranie Członków” oraz po słowach „QIGONG” dopisuje się „-
Lecący Żuraw”.

Uzasadnienie:  W ww. ustawie zastosowany jest termin „Walne Zebranie 
Członków” .

Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie praktyki QIGONG-Lecący Żuraw

6) W &18 po słowach, ...zawiadamiając członków”, skreśla się 
słowo...”pisemnie”.. i wpisuje w to miejsce ...”przy pomocy środków 
porozumiewania się na odległość,”...

&18 po zmianie brzmi następująco:

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

Uzasadnienie:  ta forma porozumiewania się, jest ogólnie dostępna i najszybsza, z 
uwagi na fakt, że członkowie Stowarzyszenia mieszkają na terenie całej Polski.

7) &22 dopisuje pkt 4  i pkt 5 o następującej treści:

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać, w trybie obiegowym, się przy pomocy 
środków  porozumiewania się na  odległość.

5. W związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu nie otrzymują 
wynagrodzenia.

Uzasadnienie:

dot. pkt 4 - ta forma porozumiewania się, jest ogólnie dostępna i  najszybsza, z 
uwagi na fakt, że członkowie Zarządu mieszkają w odległych  stronach Polski.

dot. pkt 5 – zgodnie z art 10.1 pkt 5 a) ww. ustawy.

8) W & 23 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się dotychczasową treść pkt 5, który po zmianie 
brzmi; ...”Organizowanie obozów i warsztatów szkoleniowych.”

Uzasadnienie: Zarząd nie powołuje i nie rozwiązuje grup szkoleniowych. Grupy
organizowane są przez instruktorów Stowarzyszenia.

9) W & 25 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się dotychczasową treść &25 i w to miejsce wpisuje się:
1. Celem doskonalenia poziomu ćwiczeń QIGONG-Lecący Żuraw, Zarząd w

uzgodnieniu z Radą Starszych, może powołać konsultanta naukowego.

2. Konsultantem naukowym może być obywatel polski lub cudzoziemiec.

Uzasadnienie: zadania  przypisane  konsultantowi  naukowemu realizuje  Rada
Starszych, być może zaistnieje potrzeba konsultacji, dlatego należy zapis &25
częściowo pozostawić.

3/4



10) W & 28 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się dotychczasową treść &28 i w to miejsce wpisuje się:
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.

Uzasadnienie:  zmiana zgodna z zapisem art 33,34 i 35 ww ustawy.
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