
DZIAŁALNOŚĆ 
towarzystwa osób ćwiczących i             

sympatyzujących z boksem yongchun 
 

 Jak zaznaczono w numerze pierwszym “Yongchun Soci-

ety” Polski Kongres Yongchun Kungfu jest towarzystwem osób 

ćwiczących bądź tylko sympatyzujących, ale jednocześnie ak-

ceptujących różne linie przekazów yongchun kungfu, funkcjo-

nujące w przestrzeni publicznej w odmiennych transkrypcjach 

zapisów styli, systemów i szkół walki. Wspiera ideę spotkań, 

treningów i wzajemnych szkoleń ukierunkowanych na  wspólne 

spędzanie wolnego czasu, rekreację, wymianę informacji tech-

nicznej oraz dyskusję merytoryczną. W tym względzie kieruje 

się przede wszystkim zasadami koleżeństwa oraz działalności 

maksymalnie niezarobkowej. 

 Polski Kongres Yongchun Kungfu może współorganizo-

wać dla swoich członków szkolenia typu odpłatnego, wymaga-

jącego równego pokrycia kosztów przejazdów, opłat pobytów 

w miejscach zajęć oraz honorariów mistrzów, trenerów i in-

struktorów różnych styli yongchun kungfu. W tym względzie 

może korzystać z pomocy lub powierzać realizację zadań odpo-

wiednim firmom, biurom turystycznym, jak również ośrodkom 

i placówkom szkoleniowym albo oświatowym, nie korzystając 

przy tym z żadnych, ukrytych wpłat pieniężnych.  

 Brak strukturalnych kosztów szkolenia może zostać prze-

niesiony na doraźną lub systematyczną pracę społeczną lub pra-

cę własną, skierowaną na cele promocji yongchun poprzez dzia-

łalność wytwórczą, taką jak tłumaczenia tekstów, wykonywanie 

i opracowywanie grafik oraz nagrań, przyborów i sprzętu tre-

ningowego, pomocy naukowych, a także sprzyjanie warunkom 

służącym popularyzowaniu sportowych i kulturowych wartości 

oraz spuścizny i tradycji szkół walki yongchun.  

 Osoby deklarujące swoją przynależność do towarzystwa 

lub utożsamiające się z założeniami funkcjonowania Polskiego 

Kongresu, jednocześnie czynnie i systematycznie ćwiczące 

yongchun mogą indywidualnie lub pod kierunkiem instrukto-

rów przygotowywać się do testów sprawnościowych i egzami-

nów na stopnie uczniowskie „ji” oraz mistrzowskie „duan”, 

opracowane przez Polski Kongres. Egzaminy te przeprowadza-

ne są przez egzaminatorów lub komisje egzaminacyjne działają-

ce przy związkach sportowych oraz stowarzyszeniach współ-

pracujących z Polskim Kongresem. Ewentualne koszty egzami-

nów nie są przeznaczane na rzecz Polskiego Kongresu i są od 

niego całkowicie niezależne. 

 Polski Kongres może współtworzyć swoje komórki lub 

oddziały albo funkcjonować jako regulaminowe sekcje stowa-

rzyszeń kultury fizycznej, związków i prywatnych podmiotów 

gospodarczych, operujących w obszarze kultury fizycznej i 

sportu, z bezwzględnym przestrzeganiem zasady non-profit. 

 Polski Kongres Yongchun Kungfu  będzie wspomagał oso-

by fizyczne i prawne, dążące do powołania polskiego związku 

sportowego w zakresie boksu yongchun. 

Nasze miasto: www.gdansk.pl  
Nasza strona: www.yongchunquan.eu 

Nasz e-mail: ycb@wp.pl 
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