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Rozdział 1 

NAZWA 

 

 

Art. 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE STOWARZYSZENIE ZDROWOTNEGO 

QIGONGU im. dr. Pawła Półroli, występujące w dalszej części Statutu jako Stowarzyszenie. 

 

 

 

Rozdział 2 

TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 

 

 

Art. 2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

 

Art. 3 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce. 

 

Art. 4 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

Art. 5 

 

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z 

zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Treść pieczęci, wzory znaków, 

odznak oraz legitymacji określa Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

 

Rozdział 3 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI 
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Art. 6 

 

Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie idei dr. Pawła Półroli, polegającej na 

propagowaniu ćwiczeń zdrowotnego Qigongu różnych systemów, jako metody profilaktyki 

zdrowotnej. 

 

Art. 7 

 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

a) organizowanie regularnych zajęć Qigongu umożliwiających zainteresowanym 

systematyczną pracę, 

b) organizowanie szkoleń i kursów zdrowotnego Qigongu dla wszystkich 

zainteresowanych, 

c) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, również w środkach masowego 

przekazu, 

d) gromadzenie, opracowywanie i publikowanie materiałów naukowych związanych z 

problematyką zdrowotnego Qigongu, 

e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej ze zdrowotnym Qigongiem, 

f) nawiązywanie kontaktów i wymienianie doświadczeń z innymi ośrodkami i 

stowarzyszeniami w kraju i za granicą propagującymi te same lub podobne systemy 

ćwiczeń. 

 

 

 

Rozdział 4 

SPOSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI 

CZŁONKÓW 

 

 

A) CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 

 

Art. 8 

 

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 18 lat, ma pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych oraz ukończył szkolenie w 

zakresie zdrowotnego Qigongu. 

 

Art. 9 

 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba nieposiadająca certyfikatów z ukończonego 

szkolenia, a zajmująca się działalnością naukowo-badawczą związaną ze zdrowotnym 

Qigongiem. Członkostwo przyznawane jest wtedy na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 10 

 

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) uczestniczenia i wnioskowania w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz 

posiada czynne i bierne prawo wyborcze, 
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b) korzystania z pomocy programowej i organizacyjnej, jaką Stowarzyszenie zapewnia 

swoim członkom, 

c) współdecydowania, na zasadach określonych w Statucie, o sprawach istotnych dla 

Stowarzyszenia, 

d) wysuwania postulatów i wniosków wobec organów i władz Stowarzyszenia, 

e) noszenia odznaki i używania legitymacji Stowarzyszenia, 

f) wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu, podjętej na pisemny 

wniosek członka; występujący ze Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu traci 

uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu. 

 

Art. 11 

 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 

a) ściśle przestrzegać Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, 

b) nieść czynną pomoc przedstawicielom Stowarzyszenia przy wykonywaniu czynności 

związanych z celami Stowarzyszenia, 

c) słowem i czynem popierać cele statutowe Stowarzyszenia, 

d) regularnie uiszczać składki członkowskie. 

 

 

B) CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 

  

Art. 12 

 

1) Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, 

zainteresowane lub współdziałające w propagowaniu idei zdrowotnego Qigongu. 

2) Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu  

  na wniosek zainteresowanego. 

 

 

C) CZŁONKOWIE HONOROWI  

 

Art. 13 

 

1)  Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie 

zasłużone dla rozwoju i propagowania zdrowotnego Qigongu. 

2)  Godność członka honorowego jest nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Art. 14 

 

1) Członkowie honorowi mają prawo udziału z głosem stanowiącym w Walnych 

Zebraniach. 

2) Członkowie honorowi mają prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

3) Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. 

 

Art. 15 

 

Każdy rodzaj członkostwa wygasa na skutek:   

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
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b) skreślenia z listy członków w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i 

nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminu Stowarzyszenia, 

c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu za zaleganie 6-miesięczne we wnoszeniu 

składek, po pisemnym zwróceniu uwagi, 

d) wykluczenia uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy lub działalność na szkodę 

Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu, 

e) rozwiązania Stowarzyszenia na mocy prawa lub przez samo Stowarzyszenie, 

f) utratę zdolności prawnych przez członka, 

g) śmierci członka. 

 

Art. 16 

 

1) Decyzja o pozbawieniu członkostwa w każdym wypadku wymaga uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

2) Decyzja o pozbawieniu członkostwa podlega odwołaniu do Walnego Zebrania, 

złożonym na piśmie w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji o pozbawieniu 

członkostwa. 

3) Decyzja o pozbawieniu członkostwa nie podlega zaskarżeniu do sądów 

powszechnych. 

 

 

 

Rozdział 5 

WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI 

 

 

Art. 17 

 

1) Władzami Stowarzyszenia są:  

b) Walne Zebranie, 

c) Zarząd, 

d) Komisja Rewizyjna. 

2) Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i liczy się od daty wpisu do 

KRS. 

3) Jeśli szczegółowe przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz 

zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest 

obecność co najmniej połowy osób upoważnionych do głosowania. W razie równości 

głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący. 

4) Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania 

wyborcom sprawozdań ze swojej działalności. 

5) Uchwały władz obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 

 

A) WALNE ZEBRANIE 

 

Art. 18 

 

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia 

2) Walne Zebranie może być: zwyczajne, nadzwyczajne oraz sprawozdawcze. 
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3) Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek 

dzienny powinny być podane do wiadomości członków co najmniej 30 dni przed jego 

odbyciem. 

4) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na mocy: 

a)  uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub wniosku Komisji Rewizyjnej, 

b)  wniosku co najmniej 1/5 członków czynnych Stowarzyszenia 

c)  uchwały Sprawozdawczego Walnego Zebrania. 

5) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 45 dni od daty uchwały lub 

wniosku oraz obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6) Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku. 

7) Sprawozdawcze Walne Zebranie ma za zadanie rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i 

udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

Art. 19 

 

Wszelkie uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie podejmowane są przy obecności 

co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych. 

 

Art. 20 

 

1) W Walnych Zebraniach uczestniczą: 

a) członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, 

b) członkowie wspierający z głosem doradczym. 

2) Szczegółowe zasady dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej, a zwłaszcza 

zasady dotyczące regulaminu wyboru władz ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

3) W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 

Art. 21 

 

1) Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia Zdrowotnego 

Qigongu, 

b) uchwalanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia, 

c) wybór władz Stowarzyszenia, 

d) uchwalanie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) podejmowanie uchwał i rezolucji w sprawach wniesionych przez Zarząd i 

członków Stowarzyszenia, 

g) zatwierdzanie decyzji o pozbawieniu członkostwa, 

h) odwołanie władz Stowarzyszenia, 

i) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

 

 

B) ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

 

Art. 22 
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Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, 

Skarbnika oraz Członka, wybieranych na okres 3 lat. Ustępujący członkowie Zarządu mogą 

być wybrani ponownie. 

 

Art. 23 

 

1) Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać każdy członek Stowarzyszenia po 

ukończeniu przynajmniej jednego kursu w zakresie zdrowotnego Qigongu. 

 

 

Art. 24 

 

1) Przewodniczącego Zarządu wybiera Zarząd ze swojego składu w głosowaniu tajnym, 

jeśli zebranie nie postanowi inaczej. 

2) Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzyma większą liczbę głosów. 

3) Nie ogranicza się liczby kandydatów na Przewodniczącego Zarządu. 

 

Art. 25 

 

1) Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

wyborów. 

2) W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie trwania kadencji, 

Przewodniczący powołuje tymczasowego członka Zarządu na okres do najbliższego 

Walnego Zebrania, przy uwzględnieniu Art. 26, punkt 1.  

 

Art. 26 

 

1) Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) planowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia, 

d) nadzorowanie działalności swoich przedstawicieli, 

e) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja, 

f) zwoływanie Walnych Zebrań, 

g) sporządzanie sprawozdań i bilansów rocznych oraz przedstawianie ich Walnemu 

Zebraniu, 

h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

i) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, 

j)  powoływanie i rozwiązywanie sekcji Stowarzyszenia. Sekcje mogą być terenowe lub 

tematyczne. Składają się min. z 5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i 

skarbnika. Przewodniczący ma prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

k) administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami 

prawnymi, Statutem oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem, 

l) zawieranie umów o współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów 

statutowych. 

 

2) Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych 

oraz w sprawach zaciągania zobowiązań i regulowania należności uprawnionych jest 

dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
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Art. 27 

 

1) Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w 

roku. 

2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

3/5 Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 

C) KOMISJA REWIZYJNA 

 

Art. 28 

 

1) Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, wybranych 

przez Walne Zebranie na okres 3 lat. 

2) W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby posiadające status członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia. 

3) Komisja wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków. 

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. 

5) W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji, Przewodniczący Stowarzyszenia powołuje tymczasowego członka Komisji 

na okres do najbliższego Walnego Zebrania i przy uwzględnieniu Art. 28, punkt 2.  

 

Art. 29 

 

1) Całokształt prac Zarządu Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego działalność finansowa, jest 

kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, przy czym kontrole winny odbywać się co 

najmniej raz w roku.  

2) Szczegółowy zakres działalności oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określany jest 

regulaminem uchwalonym przez Komisję. 

3) W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, Komisja określa termin oraz 

sposób ich usunięcia, przedstawia także wnioski dla uniknięcia w przyszłości 

podobnych błędów. 

4) Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu. 

 

 

 

Rozdział 6 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

 

Art. 30 

 

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. 

2) Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z: 

a) wpisowego i składek członkowskich, 

b) dotacji państwowych, 

c) zapisów i darowizn, 

d) działalności statutowej. 
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3) Z chwilą utraty członkostwa, wpisowe, składki i darowizny członków Stowarzyszenia 

Zdrowotnego Qigongu nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 

 

Rozdział 7 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

 

 

Art. 31 

 

1) Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje jednocześnie o 

przeznaczeniu majątku tego Stowarzyszenia.  

3) Do realizacji czynności związanych z rozwiązaniem Stowarzyszenia Walne Zebranie 

powołuje Komisje Likwidacyjną. 

 

 

 

Rozdział 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

Art. 32 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy. 

 
 


