
Statut Polskiego Stowarzyszenia  

Sztuk Walki Hongshi Fanzi 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

„Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki Hongshi Fanzi”' zwane dalej Stowarzyszeniem, 

jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. 

 2. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju. Dla właściwej realizacji swoich celów 

 Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

 § 3.  

1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy 

 o kulturze fizycznej, oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji na podstawie art. 7a ustawy o kulturze  

fizycznej i posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji. 

 

 § 4. 

 1. Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników. 

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

  

 § 5. 

 Stowarzyszenie moŜe być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub  

    podobnym profilu działania. 

 

 § 6. 

 Celem Stowarzyszenia jest:  

 1) upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia chińskiej sztuki walki   

     Chuojiaofanziquan, 

 2) popularyzacja kultury tradycyjnych chińskich sztuk walki ze szczególnym      

     uwzględnieniem Chuojiaofanziquan, 

 3) uczestnictwo członków  Stowarzyszenia  we współzawodnictwie sportowym. 

 

 § 7. 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. prowadzenie zajęć z zakresu chińskiej sztuki walki Chuojiaofanziquan, 

 2. organizowanie seminariów szkoleniowych  ze znanymi mistrzami tego stylu, 

 3. publikacje w prasie oraz w mediach elektronicznych, tłumaczenie na język 

     polski materiałów pisanych, 

 4. organizowanie pokazów, zawodów i imprez sportowych. 

 

 

II Prawa i obowiązki członków 
  

 § 8. 

 Członkowie dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) honorowych, 3) wspierających. 

  



 

 § 9. 

 1. Członkiem Stowarzyszenia moŜe być kaŜdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być równieŜ cudzoziemcy nie mający miejsca 

 zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. Małoletni mogą, za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych, być członkami 

 Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o 

 Stowarzyszeniach. 

 

  

 § 10. 

 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz pozbawieniu 

 członkostwa decyduje Zarząd w drodze uchwały na podstawie złoŜonej deklaracji. 

 2. Od uchwały Zarządu zainteresowany ma prawo złoŜyć odwołanie do Walnego Zebrania 

 Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków 

 jest ostateczna. 

4. Członkiem wpierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na   

rzecz stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. 

 

 § 11. 

 O przyznaniu i pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia decyduje   

            jednogłośnie Walne Zebranie.  

 

 § 12.  

            1. Członkowstwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 

 1) naruszenia postanowień statutu, 

 2) uchylania się od się od wykonywania obowiązków członka, a w szczególności 

 niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do  

            zapłaty 

 3) działanie na szkodę Stowarzyszenia lub jego wizerunku, 

 4) naruszanie zasad współŜycia społecznego  

 2. Członkowstwo wspierające ustaje równieŜ w przypadku niespełnienia przez członka   

            wspierającego zobowiązań do których świadczenia zobowiązał się w deklaracji   

            członkowskiej. 

 

 § 13 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

 1)  uczestniczyć w treningach Chuojiaofanziquan 

 2)  brać udział w seminariach z udziałem mistrzów Chuojiaofanziquan 

 3)  uzyskiwać dostęp do wszelkich materiałów dotyczących Chuojiaofanziquan 

 posiadanych przez Stowarzyszenie, 

 4) uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym  

            prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z art. 3. ust 2 i 3 ustawy Prawo o  

            stowarzyszeniach, 

 5) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

 Stowarzyszenia, oraz projekty uchwał Walnego Zebrania. 

 2.  Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z  

            wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym  

            Zebraniu. 

  

 § 14 

 Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania statutu, uchwał władz, 



 oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

 § 15 

 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uiszczać składki członkowskie 

 uchwalone przez Walne Zebranie Członków. 

 

III. Władze Stowarzyszenia 

 

 
 § 16 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:  

  1) Walne Zebranie Członków 

  2) Zarząd 

  3) Komisja Rewizyjna 

 2. Kadencja władz trwa 3 lata.  

 § 17 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 

 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze jest zwoływane 

 raz na trzy lata, Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczym 

 jest zwoływane raz do roku. 

 3. Walne Zebranie Członków moŜe być zwoływane jako zwyczajne lub 

 nadzwyczajne. 

 4. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd. 

 5. Walne Zebranie moŜe być w razie potrzeby zwołane jako nadzwyczajne przez: 

  a) Zarząd, 

  b) Komisję Rewizyjną, 

  c) co najmniej 5 pełnoletnich członków Stowarzyszenia uprawnionych do  

                            głosowania na walnym Zebraniu. 

 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia 

 na 14 dni przed terminem zebrania. 

 7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą  

 większością głosów w obecności połowy uprawnionych do głosowania członków 

 w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

 

 § 18 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy: 

  a) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

  b) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

  c) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

  d) podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu, 

  e) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań 

  finansowych, 

  f) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach, niezastrzeŜonych do  

  kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

 § 19 

 1. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, 

 którzy spośród siebie wybierają prezesa, sekretarza, i skarbnika. 

 2. Zebranie Zarządu odbywa się raz na kwartał 

 3. Do waŜności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 2/3 Członków  

 4. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 



 

 § 20 

 Do zadań Zarządu naleŜy: 

  1) kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy  

  walnymi Zebraniami 

  2) reprezentowanie uchwał Walnego Zebrania 

  3) wykonywanie uchwał Walnego Zebraniach 

  4) przyjmowanie i skreślanie członków 

  5) składanie sprawozdań z działalności Zarządu 

  6) rozstrzyganie sporów w stowarzyszeniu 

 § 21 

 1. Członek Zarządu moŜe być odwołany ze składu, jeŜeli nie wykonuje 

 przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób 

 zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 

 2. Członka Zarządu moŜe odwołać wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków 

 w drodze uchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy 

 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

  

§ 22 

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie 3 

 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego. 

 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 

 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

 Członków. 

4. Dla waŜności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej połowy  

członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.   

 

 § 23 

 Komisja Rewizyjna kontroluje działania władz Stowarzyszenia pod kątem legalności, 

 celowości i gospodarności. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu  

 doroczną ocenę działalności władz Stowarzyszenia, oraz występuje z wnioskiem w   

            przedmiocie zasadności udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 

 § 24 

 W przypadku pojawienia się wakatu w Komisji Rewizyjnej lub w Zarządzie 

 Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie w celu przeprowadzenia 

 wyborów uzupełniających. 

 

 IV. Majątek Stowarzyszenia 
 

 § 25 

 Majątek Stowarzyszenia moŜe słuŜyć wyłącznie realizacji statutowych celów. 

 

 § 26 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze, 

 na które składają się: a) składki członkowskie, b) dotacje, c) darowizny, d) spadki. 

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 § 27 

 Do reprezentacji Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz  

  rozporządzaniem majątkiem Stowarzyszenia wymagane jest działanie łączne Prezesa  



Zarządu i Skarbnika lub Prezesa Zarządu i Sekretarza. 

 

 V. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

 § 28 

 Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania 

 Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 

 uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. 

  

 § 29 

 Dla waŜności uchwał w sprawach wymienionych w powyŜszym paragrafie wymagane jest 

 poinformowanie wszystkich Członków Stowarzyszenia z 14 dniowym wyprzedzeniem o  

 przedmiocie obrad Walnego Zebrania. 

 

 § 30 

 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie rozstrzyga o sposobie 

 likwidacji, przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora. 

 

 § 31 

 Likwidator po zakończeniu likwidacji składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie 

 z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji. 


