
  

 

STATUT  STOWARZYSZENIA 
PROMOCJI ZDROWIA QIGONG LEC�CY �URAW 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

 Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong -  Lec�cy �uraw", zwane 
dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorz�dnym, trwałym zrzeszeniem, którego celem 
jest działalno�� w zakresie ochrony zdrowia, propagowania �wicze� zdrowotnych, kultury 
fizycznej i sportu, ochrony �rodowiska, działalno�� naukowa, o�wiatowa i kulturalna oraz 
wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, 
które podejm� takie działania. 
 

§2 
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 IV 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. Nr 20, poz.104 z pó�n. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowo�� 
prawn�. 
 

§3 
 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedziba  
mie�ci si� w Gda�sku. 

§4 
 Stowarzyszenie mo	e by� członkiem krajowych i mi�dzynarodowych  organizacji realizuj�cych 
takie same lub podobne cele. 

§5 
Stowarzyszenie u	ywa piecz�ci i innych oznak organizacyjnych zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 

§6 
Realizuj�c swoje cele statutowe Stowarzyszenie opiera si� na pracy społecznej członków. Mo	e 
jednak zatrudnia� pracowników do prowadzenia swoich spraw. 
 

§7 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
 
 

Rozdział II 
CELE STOWARZYSZENIA i SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wymienione w § l mi�dzy innymi poprzez: 
 1. Działania w zakresie ochrony zdrowia, w tym mi�dzy innymi w zakresie  organizowania 
�wicze� zdrowotnych, zachowa� profilaktycznych, szczególnie takich jak chi�skie �wiczenia 
Qigong maj�ce poprawi� stan zdrowia oraz uchroni� jak najwi�ksz� liczb� ludzi przed 
chorobami cywilizacyjnymi. 
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe ró	norodnych działa� w zakresie  ochrony zdrowia 
zdefiniowanych w punkcie l i podejmowanych przez osoby fizyczne i inne jednostki 
organizacyjne. 
 3. Podejmowanie ró	norodnych działa� w zakresie kultury fizycznej i  sportu. 
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalno�ci w zakresie kultury fizycznej i sportu 
zdefiniowanej w punkcie 3 i podejmowane przez osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne. 



  

5. Podejmowanie ró	norodnych działa� w zakresie ochrony �rodowiska 
 6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe ró	norodnych działa� w zakresie  ochrony �rodowiska 
zdefiniowanych w punkcie 5 i podejmowanych przez osoby fizyczne i inne jednostki 
organizacyjne. 
7. Prowadzenie bada� naukowych mi�dzy innymi nad: 

 1) społecznym, gospodarczym i kulturalnym modelem 	ycia oraz nad  zmianami, które 
mogłyby przyspieszy� i stymulowa� twórcz� samorealizacj� poszczególnych ludzi, 
 2) zmianami cech fizycznych i psychicznych ludzi zachodz�cymi pod  wpływem 
�wicze� zdrowotnych oraz na przestrzeni wieków, 
3) dziedziczno�ci� i zmienno�ci� ludzi, 
4) 	yciem, obyczajami, kultur� materialn� ró	nych ludów oraz ich wzajemnym 
przenikaniem i adaptacj� w nowych �rodowiskach,  
5) opracowaniem i propagowaniem wskaza� dietetycznych, 
6) znajdowaniem nowych sposobów produkcji 	ywno�ci, a tak	e takich technik 
kulinarnych, które zapewniłyby sporz�dzenie potraw przy zachowaniu ich pełnej 
warto�ci od	ywczej, 
 7) w celu realizacji powy	szych bada� Stowarzyszenie mo	e  prowadzi� prace 
teoretyczne, organizowa� wyprawy naukowe oraz korzysta� z wszelkich innych form i 
metod prowadzenia bada�. 

 8. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe bada� naukowych  zdefiniowanych w  
 punkcie 7. podejmowanych przez osoby fizyczne i  inne jednostki organizacyjne. 
9. Prowadzenie działalno�ci o�wiatowej, a w tym mi�dzy innymi w zakresie: 

1) profilaktyki zdrowia, 
 2) wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i  informacyjnych. 

 10. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalno�ci o�wiatowej  zdefiniowanej w punkcie 9. i 
podejmowanej przez osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne. 
 11. Organizowanie działalno�ci kulturalnej, towarzyskiej i rekreacyjnej  maj�cej na celu pomoc 
w realizacji celów Stowarzyszenia oraz integracj� jego członków. 
 12. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalno�ci kulturalnej,  towarzyskiej i rekreacyjnej, 
zdefiniowanej w punkcie 11. i podejmowanej przez osoby fizyczne i inne jednostki 
organizacyjne. 
13. Organizowanie i finansowanie: 

 1) centrów szkoleniowo-zdrowotnych dla pełnej realizacji celów  statutowych 
Stowarzyszenia, 
2) szkole� i kursów dla osób realizuj�cych cele Stowarzyszenia, 
3) konferencji, obozów, seminariów, imprez i konkursów w kraju i zagranic�, 
 4) współdziałania z innymi organizacjami i instytucjami,  szczególnie tymi, które 
zajmuj� si� kultur� Dalekiego Wschodu, kultur� fizyczn�, profilaktyk� zdrowotn� i 
�wiczeniami zdrowotnymi, 
 5) podejmowanie innych przedsi�wzi��, je	eli oka	� si� celowe dla  realizacji zada� 
statutowych. 

 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI�ZKI 

 
§9 

Członkowie dziel� si� na: 
1. Członków zwyczajnych 
2. Członków wspieraj�cych 
3. Członków honorowych 
 

§10 
1. Członkiem zwyczajnym mo	e by� ka	da osoba fizyczna, zarówno obywatel polski jak i 



  

cudzoziemiec, posiadaj�ca pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, która zło	y deklaracj� 
członkowsk� i zostanie przyj�ta przez Zarz�d. 
2. Od odmowy przyj�cia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo 
odwołania si� do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna 
 

§11 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybiera� i by� wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2. Uczestniczy� z głosem stanowi�cym w Walnym Zgromadzeniu 
3. Zgłasza� wnioski i postulaty dotycz�ce działalno�ci Stowarzyszenia. 
4. Korzysta� z pomocy Stowarzyszenia 
 

§12 
Do obowi�zków członka zwyczajnego nale	y: 

1. Przestrzeganie postanowie� statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

§ 13 
1. Członkiem wspieraj�cym mo	e by� ka	da osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalno�ci� Stowarzyszenia, która zadeklaruje w formie pisemnej pomoc finansowa lub 
rzeczow� i zostanie przyj�ta przez Zarz�d. 
2.Członek wspieraj�cy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie, a tak	e w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 
3.Członek wspieraj�cy - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za po�rednictwem swojego 
przedstawiciela. 
4.Członek wspieraj�cy ma obowi�zek wywi�zywania si� z zadeklarowanej pomocy finansowej 
lub rzeczowej. 
 

§14 
1. Godno�� członka honorowego osobom fizycznym szczególnie zasłu	onym dla rozwoju i 
propagowania idei stanowi�cych przedmiot działalno�ci Stowarzyszenia, na wniosek Zarz�du 
nadaje Walne Zgromadzenie. Mog� j� otrzyma� obywatele polscy i cudzoziemcy. 
2. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny, zawarte w par. 11. 
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek. 
4.Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarz�du Walne Zgromadzenie. 
5. Członek honorowy ma obowi�zek godnie reprezentowa� i propagowa� cele Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

1) dobrowolnego wyst�pienia zgłoszonego na pi�mie do Zarz�du, 
2) skre�lenia przez Zarz�d z powodu nie płacenia składek przez okres 6  
miesi�cy, po uprzednim upomnieniu, 
3) wykluczenia uchwał� Zarz�du z powodu nieprzestrzegania postanowie� statutu, 
regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkod� Stowarzyszenia, 
4) utraty osobowo�ci prawnej przez członka wspieraj�cego - osob� prawn�, 
5) �mierci członka 

2. Przed podj�ciem uchwały w sprawach okre�lonych w ust. l pkt 2, 3 Zarz�d umo	liwia 
członkowi zło	enie wyja�nienia na pi�mie lub osobi�cie na posiedzeniu Zarz�du. 
3. Od uchwały Zarz�du o skre�leniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni 
od daty podj�cia uchwały lub powzi�cia o niej wiadomo�ci, do Walnego Zgromadzenia, którego 
uchwała jest ostateczna. 
 
 



  

Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§16 

1. Władzami Stowarzyszenia s�: 
1) Walne Zgromadzenie 
2) Zarz�d 
3) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa si� w głosowaniu tajnym lub jawnym w 
zale	no�ci od uchwały Walnego Zgromadzenia podj�tej zwykł� wi�kszo�ci� głosów członków 
obecnych na zebraniu. 
3. Je	eli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� zwykł� 
wi�kszo�ci� głosów w głosowaniu jawnym, przy czym wymagana jest obecno��, co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 
4. Uzupełnienie składu władz Zarz�du i Komisji Rewizyjnej nast�puje w drodze kooptacji 
dokonanej przez organ, którego skład uległ uszczupleniu. Liczba dokooptowanych nie mo	e 
przekracza� dwóch członków Zarz�du i jednego członka Komisji Rewizyjnej. 
 

§17 
Najwy	sz� władz� Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które mo	e by� zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 
 

§18 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarz�d raz w roku, a co 4 lata 
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiaj�c członków pisemnie o jego terminie, miejscu i 
proponowanym porz�dku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem. 
 

§19 
1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, je	eli w pierwszym terminie jest obecna, co najmniej 
połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim podanym zawiadomieniu, bez 
wzgl�du na ilo�� obecnych. 
2. Drugi termin nie mo	e by� wyznaczony wcze�niej ni	 po upływie, co najmniej pół godziny po 
pierwszym terminie. 
 

§20 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale	y: 

1. Uchwalanie kierunku działa� merytorycznych i finansowych, w tym uchwalanie 
bud	etu i zatwierdzanie bilansu, 
2. Rozpatrywanie i ocena sprawozda� z działalno�ci władz Stowarzyszenia oraz na 
wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie im absolutorium, 
3. Wybór Zarz�du i Komisji Rewizyjnej, 
4. Nadawanie i pozbawianie godno�ci członka honorowego, 
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwi�zania Stowarzyszenia, 
6. Rozpatrywanie odwoła� od uchwał Zarz�du, 
7. Rozpatrywanie spraw nienale	�cych do innych władz Stowarzyszenia, 
8. Podejmowanie decyzji o przyst�pieniu do innych stowarzysze�, zwi�zków i 
organizacji. 
9. Nadanie godno�ci Prezesa Honorowego Stowarzyszenia, którym mo	e by� 
cudzoziemiec. 
 

§21 
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d: 

1) z własnej inicjatywy 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej 



  

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1\3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno by� zwołane w terminie l miesi�ca od daty 
zgłoszenia wniosku i obradowa� nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

§22 
1. Zarz�d Stowarzyszenia liczy od pi�ciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie na kolejn� kadencj�. 
2. Zarz�d konstytuuje si� na pierwszym posiedzeniu, wybieraj�c spo�ród siebie: prezesa, 
wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego do trzech członków. 
3. Posiedzenia Zarz�du zwoływane s� przez prezesa w miar� potrzeb, nie rzadziej ni	 raz na 
kwartał. 
 

§23 
Do kompetencji Zarz�du nale	y: 

1. Reprezentowanie Zarz�du na zewn�trz i działanie w jego imieniu, 
2. Ustalanie planów i programów, działanie zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego 
Zgromadzenia, 
3. Dysponowanie maj�tkiem w ramach uprawnie� przyznanych przez Walne 
Zgromadzenie, 
4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
5. Powoływanie i rozwi�zywanie grup szkoleniowych, 
6. Zatwierdzanie nadanych po zako�czeniu szkolenia uprawnie�  
   instruktorskich oraz ich odbieranie, 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyj�cia i ustanie członkostwa za wyj�tkiem 
godno�ci członka honorowego, 
8. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godno�ci członka honorowego 
Stowarzyszenia, 
9. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników, 
10. Ustalanie wysoko�ci składek,  
11. Uchwalanie regulaminu Zarz�du. 
 

§24 
1.Uchwały Zarz�du zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci, co najmniej trzech 
członków w tym prezesa lub wiceprezesa. 
2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga przewodnicz�cy zebrania. 
 

§25 
1. Dla merytorycznego nadzoru �wicze� Qigong Zarz�d mo	e powoła� Konsultanta Naukowego. 
2.Konsultantem Naukowym mo	e by� obywatel polski lub cudzoziemiec legitymuj�cy si� 
przynajmniej 5 letnim, nieprzerwanym sta	em instruktorskim. 
3. Do praw i obowi�zków Konsultanta Naukowego nale	y: 

1) wnioskowanie do Zarz�du o powoływanie i rozwi�zywanie grup szkoleniowych, 
2) wnioskowanie do Zarz�du o nadanie i odbieranie uprawnie� instruktorskich, 
3) ustalanie programów szkole� i nadzorowanie ich, 
4) czuwanie nad poziomem �wicze�. 
 

§26 
1. Komisja Rewizyjna składa si� z trzech osób: 

1) przewodnicz�cego 
2) sekretarza 
3) członka 

2. Członkowie Komisji mog� bra� udział w posiedzeniach Zarz�du z głosem doradczym. 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj� za zgod�, co najmniej dwóch członków. 
 



  

§27 
1. Do zada� Komisji Rewizyjnej nale	y: 

1) kontrola całokształtu działalno�ci Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
działalno�ci gospodarczo - finansowej oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, co 
najmniej raz w roku, 
2) składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z wyników kontroli działalno�ci 
Zarz�du i stawianie wniosku o absolutorium dla niego,  
3) inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Rozdział V 

MAJ�TEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 
 

§28 
1.Maj�tek Stowarzyszenia stanowi�: 

1) nieruchomo�ci 
2) ruchomo�ci 
3) fundusze 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składaj � si�: 
1) składki członkowskie 
2) dotacje, darowizny i subwencje 
3) spadki, zapisy 
4) �rodki z ofiarno�ci publicznej. 
 

§29 
Do składania o�wiadcze� woli w zakresie spraw maj�tkowych, zaci�gania zobowi�za� 
finansowych, podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarz�du, w tym prezesa lub wiceprezesa. W pozostałych sprawach dokumenty 
mo	e podpisywa� ka	dy z członków Zarz�du samodzielnie. 

 

Rozdział VII 
PRZEPISY KO
COWE 

 
§30 

Zmiany statutu mog� nast�pi� na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia wi�kszo�ci� 2/3 
głosów, przy obecno�ci co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez wzgl�du na liczb� 
obecnych. 
 

§31 
1. Rozwi�zanie Stowarzyszenia mo	e nast�pi� na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, 
wi�kszo�ci� 2/3 głosów, przy obecno�ci co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, bez wzgl�du na liczb� 
obecnych. 
2. Likwidatorami s� członkowie Zarz�du Stowarzyszenia, je	eli Zgromadzenie nie wyznaczy 
innych likwidatorów. 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia okre�li cel, na który przeznaczy si� maj�tek Stowarzyszenia 
pozostały po likwidacji. 
 
Statut został uchwalony na Zebraniu Zało�ycielskim odbytym w dniu 28 listopada 2001r. w 
Gda�sku, ze zmianami przyj�tymi na Walnym Zgromadzeniu w Waplewie w dn. 23 wrze�nia 
2006 r. 
 
Zatwierdzili: 



  

 
Członek Zarz�du      Wiceprezes Stowarzyszenia 
 
Krystyna Cianciara       Witold Nał�cz 


