STATUT STOWARZYSZENIA
"Wrocławska Akademia Tai Chi"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Wrocławska Akademia Tai Chi" (zwane dalej Stowarzyszeniem).
§2
1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, z chwilą wpisu do rejestru sądowego.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Statucie są rozwiązywane zgodnie z obowiązującym w Polsce
systemem prawnym.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa.
4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
5. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Walne Zebranie
Członków w formie uchwały.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub
podobnych statutowych profilach działania, na zasadach pełnej autonomii.
2. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.
§6
Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów i zasad ustalonych przez
Zarząd.
Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Nauczanie tai chi i lokhupbafa zgodnie z przekazem Mistrza Moy Lin Shin.
2) Propagowanie korzystnych dla zdrowia właściwości tai chi i lokhupbafa.
3) Organizacja zajęć ze szczególną troską o wpływ tai chi na polepszanie zdrowia i samopoczucia
ćwiczących.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie kursów nauki tai chi oraz lukhupbafa zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i osób
niezrzeszonych,
2) organizowanie spotkań, pokazów, odczytów popularyzujących tai chi, lokhupbafa oraz sztuk
pokrewnych,
3) publikowanie materiałów i tekstów popularyzatorskich,
4) organizowanie wyjazdów połączonych z nauką tai chi i lokhupbafa,
5) utrzymywanie kontaktów i współpracę z podobnymi organizacjami w Polsce i na świecie.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 zwyczajnych,
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 wspierających,
 honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec, nie zamieszkujący na
terenie Polski.
§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
lub osoby, które zadeklarowały na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 12
Członkami honorowymi mogą być osoby, których zasługi zostały uznane za szczególnie istotne dla
rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności. Decyzje o nadaniu tytułu podejmuje Zarząd. Członek
honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym albo wspierającym.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
statutowymi celami,
5) używania znaku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
6) Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
§ 14
1. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem praw
wymienionych w § 13 pkt. 1 i 5.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
§ 15
Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
1) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) dbania o mienie Stowarzyszenia,
3) regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający termin określony w regulaminie płacenia składek,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia;
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie
jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków
jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna.
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§ 18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. W sytuacji zmniejszenia składu władz w czasie
trwania kadencji, władze uzupełnią skład o nowych członków, w pierwszej kolejności spośród osób,
kandydujących w ostatnich wyborach do tego organu, które zdobyły największą liczbę głosów. Liczba
powołanych w ten sposób członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć połowy liczby
członków pochodzących z wyboru na początku kadencji.
§ 19
Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, chyba że Walne Zebranie
Członków uchwaliło głosowanie tajne. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
§ 20
1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Głosowania są jawne, chyba że na wniosek członka tego organu uchwalono głosowanie tajne.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może się
wypowiadać we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok
kalendarzowy,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
g) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
h) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
§ 22
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady otwiera prezes
Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu wybrania przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
§ 23
1. Zwyczajne walne zebranie członków odbywa się raz w roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym
władze i członków Stowarzyszenia nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i
powołanych w komisji.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez
Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/10 ogólnej liczby
członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia
otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4. Wnioskodawcy mają prawo do przedstawienia Zarządowi porządku obrad.
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§ 25
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi, a także inni goście
Walnego Zebrania Członków zaproszeni przez naczelne władze Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał,
jeżeli obecnych jest na nim co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
Zarząd
§ 26
Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia i w okresie między walnymi zebraniami członków kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego
imieniu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) zapewnienie wykonania uchwal Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i projektów budżetowych,
5) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
6) określanie zakresu uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu,
7) powoływanie zespołów stałych lub okresowych do wykonywania określonych zadań,
8) zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia,
9) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
10) opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla
innych władz,
11) podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności
statutowej,
12) ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania,
13) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu
członków,
14) ustalanie zasad opłacania i szczegółowej wysokości składek od członków zwyczajnych oraz składek
minimalnych od członków wspierających, a także ustalenie opłaty wpisowej i określanie jej
wysokości,
15) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz samorządowych i państwowych,
16) ustalenie sposobu powiadamiania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach,
17) dokonywanie wykładni Statutu Stowarzyszenia,
18) decydowanie o podjęciu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
19) decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.
§ 28
1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Wyboru pierwszego Zarządu i prezesa dokonują założyciele Stowarzyszenia.
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie
14 dni od dnia wyborów.
5. 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.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez
Walne Zebranie Członków.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i
zwoływane są w trybie wynikającym z regulaminu Zarządu.
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Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
 przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia i
jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
 ocena działalności Stowarzyszenia,
 żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie jego działalności,
 określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
 występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o uchylenie niezgodnych z
prawem lub statutem uchwał Zarządu,
 składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków oraz występowanie z wnioskiem w
sprawie absolutorium dla Zarządu.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Wyboru pierwszej Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego dokonują założyciele Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Komisja Rewizyjna
wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego, który pełni tę funkcję do najbliższego walnego
zebrania członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku zgodnie z regulaminem Komisji przez nią uchwalonym. Regulamin Komisji Rewizyjnej
wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów; w przypadku jednakowej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 31
Komisja Rewizyjna, będąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym, nie podlega organom
zarządzającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, prawa majątkowe oraz zgromadzone środki pieniężne.
2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z:
 składek członkowskich,
 darowizn, dotacji, zapisów oraz spadków,
 dochodów z działalności statutowej,
 dochodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu wymaganych
zezwoleń stosownych władz,
 dochodów z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 33
Wysokość składki członkowskiej i terminy jej wpłaty ustala Zarząd i zapisuje je w regulaminie
działalności.
§ 34
1. 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 wiceprezesa Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez osoby upoważnione
przez Zarząd na piśmie.
3. Zarząd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
4. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może zaciągać
zobowiązań, w których sama jest stroną.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3) przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 36
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
Uchwalono na zabraniu Członków Założycieli stowarzyszenia WROCŁAWSKA AKADEMIA TAI CHI w dniu 02.09.2011r.
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