Załącznik 2
do protokołu 01/07/2017 z Zebrania Członków z dnia 20 lipca 2017

REGULAMIN
Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą:

„WARSZAWSKA AKADEMIA TAI CHI I LOK HUP”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Warszawska Akademia Tai Chi i Lok Hup” i zwane jest dalej
"Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. Działalność Stowarzyszenia oparta
jest na pracy społecznej członków.
3. Stowarzyszenie jest
o stowarzyszeniach.

stowarzyszeniem

zwykłym

w

rozumieniu

ustawy

–

Prawo

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Rozdział II
Cele i środki działania
7. Celem działania Stowarzyszenia jest:
 działanie na rzecz upowszechniania Tai Chi i Lok Hup oraz sztuk pokrewnych
ze szczególnym uwzględnieniem form opracowanych przez mistrza Moy Lin Shin,
 popularyzowanie korzystnych dla zdrowia właściwości Tai Chi i Lok Hup oraz sztuk
pokrewnych,
 stosowanie i upowszechnianie zasady pomagania innym.
8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez niedochodowe:
a) organizowanie ćwiczeń i nauki Tai Chi, Lok Hup oraz sztuk pokrewnych zarówno dla
członków Stowarzyszenia, jak i osób niezrzeszonych,
b) organizowanie zajęć, ze szczególną troską o wpływ Tai Chi i Lok Hup oraz sztuk
pokrewnych na polepszanie zdrowia, samopoczucia ćwiczących,
c) organizowanie spotkań, pokazów, wystaw, odczytów oraz innych imprez,
d) organizowanie wyjazdów połączonych z nauką Tai Chi, Lok Hup oraz sztuk
pokrewnych,
e) prowadzenie
działalności
wydawniczej
o
charakterze
informacyjnym
i popularyzatorskim,
f) publikowanie materiałów i tekstów popularyzatorskich,
g) wymianę informacji i doświadczeń związanych z Tai Chi i Lok Hup oraz sztuk
pokrewnych pomiędzy osobami i instytucjami.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 członków zwyczajnych,
 członków niepełnoletnich,
 członków honorowych.
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a) członkami zwyczajnymi zostają osoby, które złożą pisemną deklarację, zaakceptują
regulamin oraz uiszczą składkę członkowską obowiązującą w danym roku
kalendarzowym.
b) członkami niepełnoletnimi (osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia
i uzyskały zgodę prawnych opiekunów) zostają osoby, które złożą pisemną deklarację,
zaakceptują regulamin oraz uiszczą składkę członkowską obowiązującą w danym roku
kalendarzowym. Członek niepełnoletni nie posiada praw wyborczych, ale może
z głosem doradczym uczestniczyć w Zebraniach Członków Stowarzyszenia
c) członkostwo honorowe nadaje Zebranie Członków osobom fizycznym, które położyły
szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie
prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia, zaakceptuje jego regulamin, a także uiści
obowiązująca składkę członkowską.
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec,
zamieszkujący na terenie Polski na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

nie

12. Członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłaconą obowiązującą składkę, mają prawo:
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności brać udział w zajęciach
i ćwiczeniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
b) uczestniczyć w Zebraniach Członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem
wyborczym (z wyjątkiem członków niepełnoletnich). Bierne prawo wyborcze nabywa się
z dniem przystąpienia, a czynne prawo wyborcze nabywa się po 6 miesiącach
członkostwa.
c) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
d) używania znaku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
13. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) popierać cele Stowarzyszenia oraz w miarę swoich możliwości, uczestniczyć w ich
realizacji.
b) przestrzegać postanowień regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu zostaje zawieszone w przypadku nie opłacenia bieżącej
składki. Okres zawieszenia może trwać maksymalnie 1 rok.
15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub
wykluczenia ze Stowarzyszenia
16. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
a) śmierci członka,
b) złożenia Zarządowi przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia,
c) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku.
17. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
18. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia,
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
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19. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zebranie Członków.
Rozdział IV
Zebranie Członków i Zarząd
Rozdział IV.1. Zebranie Członków
20. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Członków należy:
a) wybór Zarządu Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminu działalności Stowarzyszenia oraz jego zmian,
c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f) określanie wysokości składki członkowskiej podstawowej kwartalnej,
g) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków,
h) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co
najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia lub 50 członków,
i) rozpatrywanie spraw nie objętych niniejszym regulaminem.
21. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz
w roku, jednak nie później niż do dnia 20 maja każdego roku.
22. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia lub 50 członków,
23. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
o którym mowa w pkt. 22 lit. b regulaminu. Zebranie winno się odbyć w terminie 45 dni od
złożenia wniosku.
24. Zarząd zwołując Zebranie Członków powinien powiadomić o terminie i proponowanym
porządku obrad poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
25. Proponowany porządek obrad może być przez Zebranie Członków zmieniony lub
rozszerzony.
26. Zebranie Członków jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków
uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do
głosowania.
27. Uchwały Zebrania Członków, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą
większością głosów.
28. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta tylko wtedy, gdy
w Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania i gdy sprawa ta jest umieszczona w proponowanym porządku obrad.
Rozdział IV.2. Zarząd Stowarzyszenia
29. Zarząd w okresie miedzy Zebraniami Członków kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
30. Wybory członków Zarządu odbywają się jawnie, chyba że Zebranie Członków uchwaliło
głosowanie tajne.
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31. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej
w terminie 21 dni od dnia wyborów.
32. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Zebranie
Członków.
33. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa oraz Skarbnik. Zarząd konstytuuje
się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
34. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zebrania Członków.
35. Posiedzenia Zarządu są jawne, odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące. Członkowie Stowarzyszenia na 7 dni przed datą posiedzenia są informowani
o jego dacie i planie. Informacje te będą podawane na stronie internetowej.
36. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
37. Funkcję prezesa można pełnić maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.
38. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
39. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd wybiera
ze swego grona nowego prezesa Stowarzyszenia, który pełni tę funkcję do najbliższego
walnego Zebrania Członków.
40. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
składu Zarządu.
41. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos
ma Prezes Zarządu.
42. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) podejmowanie uchwał o skreśleniu członków z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich,
d) uchwalanie preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym
prawem, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków
Rozdział V
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia
43. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej 1/2 liczby Członków uprawnionych do głosowania.
44. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku
Stowarzyszenia.
45. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes Zarządu oraz Skarbnik Stowarzyszenia, jeżeli
uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

4

Załącznik 2
do protokołu 01/07/2017 z Zebrania Członków z dnia 20 lipca 2017

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
46. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz dla ważności oświadczeń w zakresie wszelkich
praw i obowiązków, majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania
pełnomocnictw - wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa
lub Skarbnika Stowarzyszenia.
47. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez osoby
upoważnione przez Zarząd na piśmie.
48. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może
zaciągać zobowiązań, w których sama jest stroną.
49. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia
przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
50. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
51. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych
samych lub podobnych statutowych profilach działania, na zasadach pełnej autonomii.
52. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd w formie
uchwały.
53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Prawo o Stowarzyszeniach.
54. Z dniem przyjęcia niniejszego Regulaminu tracą moc zapisy Regulaminu Stowarzyszenia
Zwykłego uchwalonego w dniu 30.11.2015 oraz 07.01.2017 r.

Zebranie Członków „Warszawskiej Akademii Tai Chi i Lok Hup” z dn. 20 lipca 2017 r.
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