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 S T A T U T   

 

Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun, zwane dalej w 

treści statutu w skrócie Stowarzyszeniem. 

§2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

§4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków 

propagujących różne style i odmiany boksu yongchun, sztuki i sporty walki, systemy samoobrony i 

technik interwencyjnych przeznaczone dla służb mundurowych, służb ochrony oraz propagujących 

programy edukacyjne z zakresu wychowania fizycznego z elementami samoobrony, ćwiczenia 

prozdrowotne, rekreacyjne, kulturę fizyczną, kulturę zdrowia i sport, oraz wdrażać do realizacji ich 

programy szkoleniowe. Ponadto Stowarzyszenie może działać w sferze zadań publicznych, 

określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stowarzyszenie nie 

prowadzi działalności gospodarczej. 

§5 

Stowarzyszenie ma prawo: 

1. Używać pieczęci, znaków, symboli, oznakowań i logotypów.  

2. Stosować w kontaktach medialnych, promocyjnych oraz formalno-prawnych, 

wymagających podejmowania i utrzymywania współpracy z podmiotami organizacyjnymi 

określonymi w §4 nazw własnych Stowarzyszenia w językach europejskich oraz używanych 

na terenie Chin. Do głównych form zapisu nazwy Stowarzyszenia należą w tym zakresie: 

nazwa w języku angielskim jako: Polish Yongchun Boxing Association oraz nazwa w języku 

chińskim zapisywana jako: 波蘭永春拳和詠春拳協會. 

3. Na podstawie §4 oraz §5 pkt 1-2, stosować zapis nazwy boksu yongchun w sposób ciągły 

jako yongchunquan, rozdzielny jako yong chun quan oraz w skrócie yong chun lub 

yongchun. Nazwa ta może być zapisywana dużymi i małymi literami polskojęzycznymi. 

4. Organizować i prowadzić działalność promocyjną, treningową, szkoleniową, egzaminacyjną 

i współzawodniczą w obrębie podmiotów treningowych, o których mowa w §6 pkt 1, 

ponadto w zakresie kultury fizycznej oraz dalekowschodnich sztuk i sportów walki, sportów 

obronnych i strzelectwa sportowego. 

5. Organizować lub zlecać organizację oraz finansować szkolenia krajowe, zagraniczne 

wyjazdy edukacyjne i sportowe oraz podróże studyjne z udziałem Zarządu Stowarzyszenia, 



wykładowców, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy, pokrywając koszty w całości 

lub części ze środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja 

 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest realizowanie, organizowanie, współorganizowanie, koordynowanie, 

propagowanie, popularyzowanie, promowanie i upowszechnianie na terenie objętym statutową 

działalnością: 

1. Różnych systemów, styli i szkół walki boksu chińskiego yongchun (yongchunquan), 

zapisywanych w języku chińskim w następujący sposób: 少林永春拳, 永春拳, 詠春拳,咏春拳 i 

im podobnych dyscyplin zwanych dalej w treści statutu podmiotami treningowymi. 

2. Systemów, podsystemów i różnorodnych rodzajów ćwiczeń fizycznych powiązanych lub 

sprzyjających wspomaganiu metodycznemu, technicznemu i zdrowotnemu treningu oraz 

doskonaleniu podmiotów treningowych wymienionych w §6 pkt 1. 

3. Kultury fizycznej obejmującej sport, wychowanie fizyczne oraz rehabilitację ruchową, sztuk 

i sportów walki oraz sportów obronnych, strzelectwa sportowego, samoobrony i technik 

interwencyjnych, walki wręcz bez użycia oraz z użyciem różnorakich przedmiotów 

umożliwiających obronę konieczną przed zamachem na życie, zdrowie lub wolność 

człowieka ze strony innych osób na podstawie właściwych regulacji prawnych. 

4. Sposobów praworządnej, taktycznej asekuracji oraz fizycznej i technicznej obrony przed 

atakiem agresywnych zwierząt na człowieka. 

5. Dyscyplin pochodnych do wymienionych w §6 pkt 1-2 oraz dziedzin nauk, programów i 

projektów dydaktyczno-szkoleniowych, które mogą w dowolny sposób wzmacniać 

powyższy przekaz, jak również pobudzać i kształtować fizyczny i humanistyczny rozwój 

dzieci i mlodzieży, a także aktywnośc fizyczną i intelektualną osób dorosłych, w tym w 

pełnym zakresie osób niepełnosprawnych. 

6. Programów, form, metod, systemów, kierunków, projektów i styli doskonalących 

umiejętności i warsztat zawodowy osób wymagających służbowej znajomości zagadnień 

określonych w celach Stowarzyszenia, wymienionych w §6 oraz z zakresu ratownictwa 

medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych stanach zagrożenia 

życia i zdrowia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Projektów i programów szkoleniowych oraz edukacyjnych w zakresie kultury fizycznej z 

elementami samoobrony i walki wręcz kierowanych do grup zawodowych, służb 

mundurowych, służb ochrony i zespołów ratownictwa medycznego. 

8. Projektów, programów i ćwiczeń prozdrowotnych, relaksacyjnych, antystresowych oraz 

odnowy biologicznej, masażu, automasażu i akupresury. 

9. Kompleksowej rywalizacji sportowej w obrębie podmiotów treningowych, o których mowa 

w §6 pkt 1 w formie zorganizowanych turniejów o nazwie "Puchar Północy w Boksie 

Yongchun" i "Puchar Południa w Boksie Yongchun". 

10. Mistrzostw Polski w Boksie Yongchun, Międzynarodowych Mistrzostw w Boksie 

Yongchun, Mistrzostw Europy w Boksie Yongchun oraz Mistrzostw Świata w Boksie 

Yongchun. 

11. Wyjazdów sportowych oraz podróży studyjnych z udziałem Zarządu Stowarzyszenia, 

wykładowców, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy ze środków własnych tych 

osób oraz środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia. 

12. Szkoleń krajowych i zagranicznych, pokrywanych ze środków pozostających w dyspozycji 

Stowarzyszenia. 

§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Systematyczne wypełnianie założeń określonych w §5-6 Statutu. 



2. Organizowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w formie ćwiczeń 

ogólnorozwojowych, psychofizycznych, specjalnych i ukierunkowanych ćwiczeń 

sportowych, stałych treningów i zajęć, seminariów, staży, obozów, zgrupowań, kursów, 

wykładów i prelekcji dzięki społecznej i nieodpłatnej działalności instruktorów 

Stowarzyszenia.  

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń umożliwiających realizowanie aktywności sportowej, 

rekreacyjnej oraz innej upowszechniającej boks yongchun. Ponadto projektowanie i 

organizowanie kursów sędziowskich, oraz szkolenia zawodniczego w zakresie sztuk walki,  

sportów walki, sportów obronnych, strzelectwa sportowego, samoobrony i technik 

interwencyjnych, wychowania fizycznego z elementami samoobrony dla osób cywilnych i 

funkcjonariuszy publicznych, służb mundurowych, dzięki społecznej działalności swoich 

członków i instruktorów, bez osiągania dochodu na rzecz Stowarzyszenia. 

4. Organizowanie i przeprowadzanie pokazów z czynnym udziałem ich uczestników oraz 

szkolenia epizodycznego, systemowego, kursowego i stałego, konsultacji oraz lekcji 

indywidualnych w zakresie boksu chińskiego yongchun, o którym mowa §6 pkt 1.  

5. Organizowanie i przeprowadzanie szkolenia z zakresu samoobrony, walki wręcz, obrony 

koniecznej, stanu wyższej konieczności, prawodawstwa karnego, regulaminów konkurencji 

sportowych Stowarzyszenia i innych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w celu 

doskonalenia i podnoszenia umiejętności technicznych, specjalnych, wiedzy ogólnej i 

kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, instruktorów, trenerów, sędziów, 

animatorów oraz działaczy. 

6. Organizowanie i przeprowadzanie pokazów sztuk i sportów walki, sportów obronnych, 

samoobrony i technik interwencyjnych, strzelectwa sportowego oraz uczestnictwo w 

działalności sportowej, rekreacyjnej i współzawodniczej organizowanej przez inne 

stowarzyszenia, związki działające w obszarze kultury fizycznej oraz instytucje państwowe. 

7. Organizowanie i przeprowadzanie działalności wychowawczej i oświatowej w zakresie 

sportu yongchun, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. 

8. Wspieranie programowe i szkoleniowe szkół walki boksu yongchun nie będących 

terenowymi jednostkami Stowarzyszenia, zrzeszanie i przyjmowanie w swój poczet 

niezależnych zawodników sportowych, instruktorów, trenerów i działaczy sportowych.  

9. Tworzenie systemu stopni uczniowskich ji (cup) oraz mistrzowskich duan (dan), ich 

podziału oraz zakresu szczegółowych warunków i norm ich przyznawania. 

10. Egzaminowanie członków Stowarzyszenia na stopnie uczniowskie ji (cup) oraz 

mistrzowskie duan (dan) i nadawanie tych stopni przez egzaminatorów lub komisje 

egzaminacyjne wyznaczone na dany rok szkoleniowy uchwałą Zarządu. 

11. Egzaminowanie osób nie będących członkami Stowarzyszenia na stopnie uczniowskie ji 

(cup) oraz mistrzowskie duan (dan) i nadawanie tych stopni. 

12. Nadawanie stopni uczniowskich ji (cup) oraz mistrzowskich duan (dan) indywidualnie za 

wysokie osiągnięcia sportowe, wypełniające normy egzaminacyjne Stowarzyszenia. 

13. Nadawanie honorowych stopni uczniowskich ji (cup) oraz mistrzowskich duan (dan) z 

jednoczesnym wskazaniem trybu ich nadawania za wybitne, indywidualne osiągnięcia w 

działalności na rzecz rozwoju sportu yongchun w Polsce, oraz za zasługi w 

popularyzowaniu, promowaniu i upowszechnianiu boksu yongchun na arenie krajowej i 

międzynarodowej.   

14. Szczegółowy sposób realizacji postanowień określonych w §7 pkt 8-13 Statutu regulują 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

15. Postanowienia określone §7 pkt 9-13 obejmują wszelkie podmioty treningowe, o których 

mowa w §6 pkt 1.   

16. Przyznawanie okresowych  licencji klubowych, zawodniczych, instruktorskich i trenerskich 

zgodnie z uchwałami Stowarzyszenia. 

17. Przyjmowanie darowizn, dotacji, subwencji, składek, wpłat, opłat treningowych i 

startowych oraz dokonywanie z tych środków zakupów materiałów, sprzętu sportowego i 



innych przedmiotów umożliwiających przeprowadzanie zorganizowanych treningów, 

imprez sportowych i rekreacyjnych, zawodów, zajęć dydaktycznych i instruktażowo-

metodycznych, wynajmu obiektów dydaktyczno-sportowych i konferencyjnych. 

18. Opracowywanie na użytek wewnętrzny Stowarzyszenia materiałów szkoleniowych, 

popularyzatorskich, promocyjnych, dydaktycznych, graficznych, biuletynów i regulaminów 

upowszechniajacych informacje na temat podmiotów treningowych, o których mowa w §6 

pkt 1, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bez osiągania dochodu na 

rzecz Stowarzyszenia.   

19. Organizowanie i przeprowadzanie badań naukowych, psychologicznych, pedagogicznych, 

socjologicznych oraz wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku powyższych badań 

do celów statutowych Stowarzyszenia. 

20. Gromadzenie informacji nabywanych poprzez turystykę kulturopoznawczą i podróże 

studyjne związane poznawaniem tradycji sztuk i sportów walki krajów azjatyckich, 

podmiotów treningowych, o których mowa w §6 pkt 1. Przetwarzanie wymienionych 

danych do celów statutowych Stowarzyszenia. 

21. Prowadzenie działalności finansowej na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, uprawnieniami i 

obowiązkami. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 

 

§8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 

2. Członków uczestników, 

3. Członków wspierających, 

4. Członków honorowych, w tym Honorowych Przewodniczących. 

§9 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia, nie karana sądownie), która 

uiści wpisowe oraz zaaprobuje statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiąże się do ich rzetelnej 

realizacji oraz sumiennego i aktywnego udziału w działalności szkoleniowej, sportowej i 

promocyjnej na rzecz Stowarzyszenia, ponadto terminowego regulowania opłat statutowych. 

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej deklaracji 

członka.  

§10 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczyć czynnie w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, lub 

których Stowarzyszenie jest oficjalnym uczestnikiem. 

3. Reprezentować Stowarzyszenie, jego barwy oraz stosować oznakowanie i logotypy 

Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami uchwał. 

4. Zgłaszać wnioski racjonalizatorskie i przedstawiać propozycje dotyczące rozwoju, realizacji 

oraz popularyzacji celów Stowarzyszenia. 

§11 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1. Przestrzeganie oraz aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych, uchwał i 

regulaminów Stowarzyszenia. 

2. Regularne wnoszenie opłat z tytułu składek członkowskich zachowując przy tym ich 

wysokość oraz termin wyznaczony do zapłaty zgodnie z przepisami Stowarzyszenia. 

3. Zachowanie sportowej postawy oraz dbanie o utrzymanie dobrego imienia Stowarzyszenia. 



4. Przeciwdziałanie naruszaniu dóbr oraz wizerunku Stowarzyszenia. 

5. Udzielać własnego wizerunku w celu opracowywania informacji i materiałów służących 

promocji celów Stowarzyszenia oraz podmiotów treningowych, o których mowa w §6 pkt 1.   

6. Przedkładania zaświadczeń lekarskich o zdolności do uprawiania ćwiczeń ruchowych 

związanych z celami Stowarzyszenia. 

7. Przedkładania zaświadczeń lekarskich o zdolności do udziału we współzawodnictwie 

sportowym. 

8. Na żądanie Stowarzyszenia przedkładania oświadczeń o niekaralności z krajowego rejestru 

karnego. 

§12 

1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która uiści 

wpisowe, złoży pisemne zgłoszenie oraz zostanie przyjęta w poczet członków 

Stowarzyszenia, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. 

2. Członkowie uczestnicy Stowarzyszenia nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych, 

nie posiadają praw wyborczych do statutowych organów Stowarzyszenia i prawa do udziału 

w głosowaniu nad uchwałami. 

3. Obowiązki członka uczestnika są tożsame z obowiązkami członka zwyczajnego, 

określonymi w §11 ust. 1-8. 

§13 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca statutowe cele 

Stowarzyszenia, wspomagająca je finansowo lub w innej formie.  

1. Członek wspierający ma prawo: 

a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

b) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia, 

c) korzystać z urządzeń i zajęć Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

a) popierać statutowe cele Stowarzyszenia, 

b) wywiązywać się z deklarowanej pomocy wobec Stowarzyszenia, 

c) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia. 

§14 

Godność Członka Honorowego oraz Przewodniczącego Honorowego nadaje się osobom fizycznym 

za szczególne zasługi dla rozwoju oraz promocji statutowych celów oraz dobrego imienia 

Stowarzyszenia. Godność, o której mowa nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§15 

Członkowie Honorowi oraz Przewodniczący Honorowi posiadają wszelkie prawa członków 

zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu składki członkowskiej.  

§16 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszystkich 

składek członkowskich. 

b) Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia wobec rażącego nie przestrzegania Statutu, uchwał i 

regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia, nieuiszczania w terminie opłat z tytułu składek 

członkowskich oraz z tytułu udziału w zajęciach szkoleniowych, współzawodnictwie sportowym, a 

także korzystania z mienia Stowarzyszenia.  

c) Nie wywiązywania się członka w wymaganym zakresie z obowiązków, o których mowa w §11 

pkt 1-8. 

d) Ciężkiej choroby, trwałej niezdolności do uprawiania ćwiczeń sportowych, rekreacyjnych, 

rehabilitacyjnych oraz niemożności wypełniania obowiązków członkowskich ze względów 

zdrowotnych, lub na wniosek członka. 

2. W przypadkach określonych w §16 ust 1 lit. b, zainteresowanemu członkowi przysługuje 



odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie, o którym mowa winno 

być złożone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia doręczenia w/w 

decyzji listem poleconym na wskazany przez członka adres pod rygorem utraty powyższego 

uprawnienia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§17 

Władami Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun są: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§18 

Kadencja władz trwa cztery lata. 

§19 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Członków może się odbywać w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 

najmniej raz w roku. Może się ono odbywać w siedzibie Stowarzyszenia, lub innym 

wskazanym przez Zarząd miejscu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd: 

a) na podstawie uchwały Zarządu, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej ⅔ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w 

terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty pisemnego złożenia wniosku. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Zarząd w okresie podanym w §19 pkt 2 lit. c 

tegoż Statutu, zwołuje je Komisja Rewizyjna lub członkowie składający wniosek w 

powyższej sprawie. 

§20 

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków jako najwyższej władzy Stowarzyszenia 

niezbędna jest obecność co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością głosów spośród biorących 

udział w głosowaniu podczas trwania Zebrania.  

3. Przy uchwałach o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia obowiązuje bezwzględna 

większość głosów spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia z głosem wyborczym. 

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10  obecnych członków 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne. 

§21 

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo 

do głosowania. 

2. W  Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 

a) przedstawiciele członków wspierających, 

b) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§22 

1. Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Członków winno być ogłoszone w siedzibie oraz 

obiektach treningowych Stowarzyszenia, co najmniej na dwa tygodnie przed datą 

rozpoczęcia obrad. Oznaczony winien być pierwszy i drugi termin zebrania. 

2. W razie braku quorum w pierwszym terminie  Walnego Zebrania Członków, obrady 

rozpoczyna się w terminie oznaczonym jako drugi, a uchwały są prawomocne bez względu 



na ilość obecnych uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to uchwał o zmianie Statutu i 

rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§23 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Wybór oraz odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwalanie zmian Statutu. 

4. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie nie zastrzeżonych do kompetencji 

poszczególnych władz Stowarzyszenia. Jednocześnie nie może być nakładania się 

kompetencji dwóch władz Stowarzyszenia w tym samym zakresie spraw lub działań. 

6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęcia lub wykluczenia członków. 

7. Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego oraz 

Przewodniczącego Honorowego Stowarzyszenia. 

§24 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech czlonków, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. 

1. Uchwały Zarządu zapadają większością ¾ obecnych członków. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia. 

4. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu w tym Prezesa. 

5. W razie ustąpienia członka Zarządu i rezygnacji z prac w Zarządzie, Walne Zebranie 

Czlonków powołuje na jego miejsce inną osobę spośród swoich członków. 

§25 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1. Kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia, prowadzenie działalności finansowej, 

realizowanie zadań zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwalanie planów pracy, promocji, szkoleń i współzawodnictwa sportowego i czuwanie 

nad ich realizacją. 

3. Rejestrowanie i zatwierdzanie dyplomów oraz uzyskanych stopni ji (cup) i duan (dan) 

według wzorów określonych w uchwale.  

4. Rejestrowanie programów autorskich popularyzujących i upowszechniających zdrowotne i 

obronne aspekty boksu (sportu) yongchun. 

5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie bilansów. 

6. Opracowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków. 

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

8. Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów. 

9. Przyjmowanie członków. 

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat służących realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

§26 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i 

Sekretarza. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalnosci stowarzyszenia, jego 

działalności statutowej i finansowej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, 

b) występowanie do Zarządu oraz Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z tej kontroli.  

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecnosci 

wszystkich członków Komisji na zebraniu. 

3. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie powołuje na jego miejsce 

inną osobę. 

ROZDZIAŁ V 



Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§27 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery 

wartościowe. 

2. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są: 

a) ze składek członkowskich i wpisowego, 

b) ze spadków, darowizn, odszkodowań, dotacji, subwencji i sponsoringu,  

c) z dochodów wynikających z realizacji działalności statutowej i majątku. 

§28 

1. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia są budżety obejmujące wszystkie środki 

będące w dyspozycji władz. 

2. Budżet uchwala się na okres jednego roku. 

3. Rok budżetowy kończy się w grudniu danego roku. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Wyróżnienia i kary 

 

§29 

Za sumienne i wzorowe wypełnianie obowiązków i za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia 

członek Stowarzyszenia może być wyróżniony przez Zarząd: 

1. Pochwałą ustną na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Pochwałą na piśmie. 

3. Dyplomem uznania. 

4. Medalem okolicznościowym za szczególne zasługi dla rozwoju podmiotów treningowych, o 

których mowa w §6 pkt 1-2. 

§30  

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, działanie na szkodę Stowarzyszenia i jego dobrego 

imienia oraz za inne wykroczenia naruszające zasady uczestnictwa w życiu w Stowarzyszenia 

członek może zostać ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Upomnieniem ustnym na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

2. Upomnieniem na piśmie, 

3. Ostrzeżeniem na piśmie o możliwości zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia 

spośród członków Stowarzyszenia, 

4. Czasowym zawieszeniem praw członkowskich na okres do 1 roku, nie zwalniającym z 

obowiązków czlonka Stowarzyszenia, 

5. Wykluczeniem dyscyplinarnym ze Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

§31 

1. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić propozycję zmian w Statucie. 

2. Zmiana Statutu wymaga głosowania podczas Walnego Zebrania Członków, przy czym do 

podjęcia stosownych zmian wymagana jest większość 2
/3 obecnych członków z prawem do 

głosowania, jednocześnie głosujących za wprowadzeniem zmian, o których mowa w §31 

ust. 1. 

3. Zmiany wprowadzane są do Statutu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania. 

§32 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podwójnego głosowania w odstępie conajmniej 30 minut. 

Zarówno w pierwszym, jak i drugim głosowaniu wymagana jest większość ¾ członków 

uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu Członków, głosujących jednocześnie 



w powyzszej sprawie. Rozwiązanie Stowarzyszenia wchodzi w życie po drugim głosowaniu. 

§33 

O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w związku z jego rozwiązaniem decyduje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

§34 

Statut niniejszy został przyjęty przez członków założycieli, którzy po zarejestrowaniu 

Stowarzyszenia stali się automatycznie jego członkami. 

 

 


