STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ROZWOJU CHEN TAI JI QUAN
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Polskie Towarzystwo Rozwoju Chen Tai Ji Quan, zwane dalej Towarzystwem (w skrócie PTRCT) jest ogólnopol ską organizacją w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Towarzystwach, ustawy z dnia 18 tycznia
1996 r. o kulturze fizycznej i w oparciu o przepisy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo zrzesza działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, prowadzące działalność w zakresie
dalekowschodniej sztuki walki Tai Ji Quan (tai-chi chuan) systemu rodziny Chen, w szczególności zaś dąży do
spopularyzowania go i rozpowszechnienia znajomości wszystkich ćwiczeń, należących do niego, zarówno służą cych do samoobrony, jak i relaksacyjno-oddechowych i medytacyjnych.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym profilu działania.
§6
Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7
Celem Towarzystwa jest:
1) rozwijania działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej członków Towarzystwa i uczestników prowadzonych przez Towarzystwo seminariów i kursów;
2) propagowanie samoobrony i kultury fizycznej;
3) uczestniczenie w procesie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie ćwiczeń określonych w § 4;
4) popularyzowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie metod określonych w § 4.
§8
1. Towarzystwo stosuje następujące środki działania:
1) organizowanie konferencji i seminariów odnoszących się do spraw, stanowiących przedmiot działalności i będących celami Towarzystwa;
2) organizowanie i prowadzenie kursów w celu szkolenia instruktorów, organizatorów, wykładowców
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) dla potrzeb działalności określonej w § 4;
3) organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych;
4) zarządzanie posiadanymi obiektami;
5) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kultury fizycznej oraz organizacjami z zakresu dalekowschodnich sztuk walki i samoobrony;
6) organizowanie pokazów, zawodów z zakresu dalekowschodnich sztuk walki;
7) koordynowanie działalności członków Towarzystwa w zakresie ich praw i obowiązków, wynikających z działalności Towarzystwa;
8) prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie dalekowschodnich sztuk walki;
9) podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji statutowych celów i zadań;
10) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Towarzystwo realizując swoje zadania statutowe może współdziałać z uczelniami wyższymi, związkami
zawodowymi, organizacjami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi dalekowschodnimi sztukami
walki oraz profilaktyki zdrowotnej.
3. Wszystkie władze Towarzystwa są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej
działalności.
4. Wszyscy członkowie Towarzystwa działają zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Towarzystwa.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków nadzwyczajnych,
5) członków uczestników zajęć.
1.
2.
3.

4.

1.
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4.

1.

§ 10
Członkowie zwyczajni:
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne − obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i
innych krajów, które ukończyły 18 rok życia, prowadzące działalność w zakresie dalekowschodnich sztuk
walki, samoobrony bądź innym profilu działalności, określonym w § 4.
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnego
zgłoszenia, popartego pisemną rekomendacją dwu członków Towarzystwa, będących nimi co najmniej
pół roku, z których co najmniej jeden nie rekomendował członka ostatnio przyjętego.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym
prawem wyborczym;
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa;
3) brać czynny udział w pracach Towarzystwa;
4) korzystać z wszelkich urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez władze;
5) otrzymywać od władz Towarzystwa i pozostałych jego członków pomoc w zakresie realizacji zadań
statutowych;
6) korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności Towarzystwa, w tym pomocy
w uczestniczeniu w zajęciach i wyjazdach zamiejscowych pozostałych członków Towarzystwa;
7) być członkiem organizacji międzynarodowych dalekowschodnich sztuk walki oraz współpracować
z tymi organizacjami.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i wytycznych władz Towarzystwa,
2) czynny udział w pracach Towarzystwa,
3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Towarzystwa.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, fizyczna lub instytucja, która zobowiąże się do prze strzegania statutu i pomocy finansowej na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający mają prawo
uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Towarzystwa, zgłaszać postulaty i wnioski władzom Towarzystwa, korzystać z uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa. Do obowiązków
członków wspierających należy przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa, udzielania pomocy Towarzystwu w realizacji jego statutowych celów, regularne opłacanie składki.
Członkiem honorowym mogą być osoby, którym taką godność nadał Zarząd lub Krajowy Zjazd Towarzystwa. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyłączeniem czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
Członkami nadzwyczajnymi mogą być organizacje i instytucje, w tym również nie posiadające osobowości prawnej. Członkowie nadzwyczajni mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Towarzystwa, zgłaszać postulaty i wnioski władzom Towarzystwa, korzystać z uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa. Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa, udzielania pomocy Towarzystwu w realizacji jego statutowych celów, regularne opłacanie składki.
O przyznaniu członkostwa wspierającego i nadzwyczajnego decyduje Zarząd Towarzystwa na wniosek
jednego ze swych członków.
§ 12
Utrata członkostwa
Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek rezygnacji członka, skreślenia z listy członków z uwagi na zaprzestanie działalności w zakresie opisanym w § 4, lub na skutek uchwały Zarządu lub Krajowego Zjazdu
Towarzystwa, będącej wynikiem nieprzestrzegania przez członka statutu Towarzystwa lub wydanych na
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podstawie statutu regulaminów. Członek nie opłacający składek Towarzystwa przez okres 6 miesięcy jest
automatycznie skreślany z listy członków Towarzystwa, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
Członkostwo wspierające, honorowe i nadzwyczajne wygasa na skutek pisemnego wystąpienia członka
lub decyzji władz Towarzystwa, a także jak w punkcie 1.
W przypadku utraty członkostwa na postawie decyzji Zarządu, skreślonemu z listy członkowi służy odwołanie do Krajowego Zjazdu Towarzystwa wnoszone w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w tym zakresie.
§ 13
Uczestnik zajęć
Uczestnikiem zajęć Towarzystwa może być osoba, która wypełni deklarację uczestnika, zobowiąże się do
przestrzegania regulaminów Towarzystwa i przedstawi zaświadczenie lekarski, dopuszczające go do danego rodzaju zajęć (w przypadku uczestników zajęć sportowych).
Uczestnicy niepełnoletni przedstawią pisemne zezwolenie rodzica (opiekuna).
Obowiązkiem uczestników zajęć Towarzystwa jest:
1) przestrzeganie regulaminów Towarzystwa i zarządzeń jego władz,
2) regularne opłacanie składek uczestnika,
3) wykazywanie się postawą godną uczestnika zajęć Towarzystwa.
Nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków może pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci skreślenia z listy uczestników zajęć Towarzystwa. Decyzję podejmuje Zarząd.
Członek uczestnik zajęć ma prawo:
1) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa,
2) brać czynny udział w pracach Towarzystwa i brać udział w treningach.
Od decyzji Zarządu skreślającej z listy uczestników zajęć służy odwołanie do Krajowego Zjazdu Towarzystwa w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§ 14
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Krajowy Zjazd Towarzystwa,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu (jawnym lub tajnym) w zależności od uchwały
Krajowego Zjazdu Towarzystwa. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub ustąpienia członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji dla uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć ½ liczby składu osobowego, pochodzącego z wyboru.
3. Kadencja władz trwa 4 lata.
4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.
5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym bądź tajnym, w zależności od żądania uprawnionych do
głosowania.
6. Mandat członka władz Towarzystwa wygasa przed terminem kadencji w razie:
1) rezygnacji z mandatu,
2) wystąpienia lub wykluczenia z Towarzystwa,
3) odwołania ze składu władz,
4) utraty praw obywatelskich.
§ 15
Krajowy Zjazd Towarzystwa
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Towarzystwa, zwołany przez Zarząd co 4 lata jako
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, oraz co rok jako Zjazd Sprawozdawczy, zwoływany przez Zarząd
w terminie 11−13 miesięcy po zakończeniu poprzedniego Zjazdu Towarzystwa.
2. Zjazd zwyczajny zwołany jest nie później niż 1 miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
3. Krajowy Zjazd Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Towarzystwa w I terminie, a w II terminie bez względu na ilość obecnych.
4. Z inicjatywy Zarządu, Zjazdu Krajowego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej
1
/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd Krajowy.
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5. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd w terminie do 3 tygodni od daty prawomocnego
wniosku i obraduje wyłączenie nad sprawami, dla których został zwołany, celem ich rozstrzygnięcia.
6. Członkowie Towarzystwa winni być poinformowani o jego zwołaniu przynajmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 16
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Towarzystwa należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
2) uchwalanie kierunków i programu działania Towarzystwa na okres kadencji,
3) udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4) wybór i odwołanie kwalifikowaną większością głosów członków Zarządu,
5) wybór i odwołanie kwalifikowaną większością głosów członków Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa i ustępujący Zarząd,
8) uchwalenie zmian w statucie Towarzystwa,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
10) decyzje o utracie członkostwa,
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Towarzystwa.
§ 17
1. W Zjeździe Krajowym udział biorą:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający, nadzwyczajni oraz zaproszeni goście.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Towarzystwa Zarząd Towarzystwa zawiadamia
członków minimum 30 dni przed terminem Zjazdu.
§ 18
Zarząd Towarzystwa
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 7 członków, w tym: prezesa, skarbnika i sekretarza.
2. Prezes Towarzystwa wybierany jest w głosowaniu tajnym przez członków Zarządu.
3. Mianowania skarbnika, wiceprezesa (w wypadku wybrania więcej niż 3 członków Zarządu) i sekretarza
dokonuje prezes Zarządu spośród członków Zarządu.
1) Termin pierwszego zebrania nowo wybranego Zarządu, na którym się on konstytuuje wyznacza Krajowy Zjazd Towarzystwa.
2) Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy Zjazdami;
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) uchwalanie planów prac Towarzystwa;
4) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Towarzystwa;
5) uchwalanie budżetu i przyjmowanie bilansu;
6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz powoływanie komisji stałych i okresowych;
7) składanie sprawozdań za okres kadencji Krajowemu Zjazdowi Towarzystwa;
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Towarzystwa;
9) decydowanie o tworzeniu i likwidowaniu Oddziałów, mianowanie i odwoływanie Szefów Oddziałów
i Przedstawicieli Towarzystwa, nadzór nad ich działalnością;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania w poczet członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających, a także podejmowane uchwał w sprawie pozbawiania członkostwa, z wyjątkiem pozbawienia członkostwa członka Zarządu;
11) uchwalanie wytycznych dla określenia działalności członków Towarzystwa;
12) podejmowanie uchwał o przynależności do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz ustalanie
zasad współpracy z nimi;
13) nadawanie członkom Towarzystwa oznak honorowych, dyplomów;
14) opracowywanie programów szkolenia kadr instruktorskich i wykładowców;
15) organizowanie imprez, zawodów i pokazów w zakresie opisanym w § 4;
16) uzupełnianie składu Zarządu;
17) zawieszanie i uchylanie niezgodnych ze Statutem lub kierunkiem działania inicjatyw członków Towarzystwa;
18) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa;
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5. Do występowania w imieniu Towarzystwa jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd. Dla ważności
umów, zobowiązań, pełnomocnictw oraz oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Towarzystwa wymagany jest podpis prezesa jednoosobowo lub współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, przy czym w sprawach finansowych zawsze wymagany jest podpis prezesa lub skarbnika
i innego członka Zarządu, upoważnionego stosowną uchwałą.
§ 19
Organy doradcze
Zarząd Towarzystwa może powoływać organy doradcze, komisje stałe lub okresowe, które realizują zadania powierzone im przez Zarząd. Organy doradcze pracują w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
§ 20
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3−5 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Towarzystwa, w tym
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wybierany jest przez członków Komisji Rewizyjnej ze
swego grona.
1) Termin pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się i opracowania regulaminu pracy określa Krajowy Zjazd Towarzystwa.
2) Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy, o którym mowa w pkt. 1.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżąca kontrola działalności Towarzystwa i jego Zarządu pod względem zgodności z prawem, statutem i uchwałami Zjazdu;
2) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa dotyczących działalności Zarządu;
3) kontrola finansów Towarzystwa.
3. W razie stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu
z wnioskami o skorygowanie działań.
4. Komisja Rewizyjna wnioskuje na Krajowym Zjeździe o udzielenie bądź nieudzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.
§ 21
Oddziały i Przedstawiciele Towarzystwa
1. Zarząd może tworzyć Oddziały terytorialne Towarzystwa wyodrębnione organizacyjnie, nie posiadające
osobowości prawnej, w pełnie podlegające władzom Towarzystwa.
1) Oddział może być utworzony decyzją Zarządu na podstawie pisemnej prośby osoby lub grupy osób
deklarujących chęć prowadzenia działalności określonej w § 4 Statutu w miejscowości lub na obszarze, gdzie Towarzystwo takiej działalności jeszcze nie prowadzi. Osoba (osoby) te muszą pisemnie
zobowiązać się do przestrzegania Statutu Towarzystwa i obowiązujących regulaminów. Muszą także
spełniać warunki określone uchwalonym przez Zarząd regulaminem działania Oddziałów i obowiązującym w kraju prawem, umożliwiające prowadzenie takiej działalności.
2) Oddziałem zarządza jednoosobowo Szef Oddziału powoływany i odwoływany przez Zarząd. Wszystkie decyzje Szefa Oddziału mogą być uchylane lub zmieniane przez Zarząd.
3) Szef Oddziału ma obowiązek na bieżąco informować Zarząd o działalności Oddziału i wykonywać
polecenia Zarządu oraz bieżące obowiązki regulaminowe w zakresie działań Oddziału.
2. W wypadku, gdy sytuacja na danym terenie nie wymaga tworzenia Oddziału Towarzystwa, Zarząd może
mianować Przedstawiciela Regionalnego Towarzystwa w danej miejscowości.
3. Przedstawicielem może być członek zwyczajny, honorowy lub nadzwyczajny Towarzystwa.
4. Przedstawiciele Regionalni Towarzystwa mają obowiązek:
1) reprezentowania Zarządu Towarzystwa wobec władz rządowych i samorządowych;
2) propagowania celów Towarzystwa w regionie;
3) pośredniczenia w kontaktach z Zarządem osób zainteresowanych działalnością Towarzystwa, uczestnictwem w imprezach organizowanych przez Towarzystwo bądź wspieraniem go;
4) wykonywania innych czynności i zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością Towarzystwa.
ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia, kary oraz sankcje organizacyjne
§ 22
1. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów, działania na szkodę Towarzystwa Zarząd może stosować:
1) ostrzeżenie,
2) naganę,
3) pozbawienie funkcji,
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4) zawieszenie w prawach członka,
5) wykluczenie z Towarzystwa.
2. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
§ 23
1. Towarzystwo stosuje następujące wyróżnienia:
1) dyplom uznania,
2) nadanie odznaki honorowej Towarzystwa,
3) nagroda rzeczowa lub pieniężna.
2. Zasady i tryb stosowania wyróżnień określa regulamin ustalony przez Zarząd Towarzystwa.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze
§ 24
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) oraz inne fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpisowe i składki członowskie,
2) dotacje,
3) wpływy z majątku ruchomego,
4) zapisy i darowizny,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) inne wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.

1.
2.
3.

4.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany w statucie i rozwiązywanie się Towarzystwa
§ 25
Zmian w Statucie dokonuje Krajowy Zjazd Towarzystwa w formie uchwał, które wymagają akceptacji
organu rejestrującego.
Uchwały dotyczące zmian w statucie wymagają większości 2/3 głosów uczestników Zjazdu przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Krajowego podjętej większością
¾ głosów uczestników przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała
o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednocześnie tryb likwidacji majątku Towarzystwa oraz sposoby jej
przeprowadzenia i przeznaczenia majątku.
Po zakończeniu likwidacji Towarzystwa, likwidator występuje do organu rejestrującego z wnioskiem
o wykreślenie Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
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