
 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Feng Shui Polska 

 

§ 1. Stowarzyszenie zwykłe - Międzynarodowe Stowarzyszenie Feng Shui Polska, zwane 

dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.210) oraz niniejszego regulaminu. 

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.  

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

§ 7. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel, wybierany przez Zebranie 

Członków na okres nie określony.  

§ 8. Celem stowarzyszenia jest szerzenie w Polsce wiedzy o profesjonalnym zastosowaniu 

technik geomancyjnych feng shui, w oparciu o kanon prezentowany przez 

INTERNATIONAL FENG SHUI ASSOCIATION (IFSA) zarejestrowanej w Singapurze: 1 

Science Park Road #04-07 The Capricorn Singapore Science Park II Singapore 117528 

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel/cele poprzez: 

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 

2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 

3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 

4) organizowanie spotkań o tematyce Feng Shui 

5) organizowanie konferencji o tematyce Feng Shui 

6) organizowanie szkoleń o tematyce Feng Shui 

7) poprzez bieżąca analizę działalności opartej o Feng Shui w Polsce i za granicą.  

§ 10.  

1.Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 

jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia zawierającej 

rekomendację dwóch członków. 

§ 11. 

1. Członek ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym, 

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków, 

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celem, 

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem 

głosu. 

2. Członek obowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek członkowskich, 

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celu/celów Stowarzyszenia, 

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

§ 12.  

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 



1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Przedstawicielowi,  

2) śmierci członka, 

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Przedstawiciel. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) niepłacenia składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy 

2) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia, 

3) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z jego 

celem/celami, 

4) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celu/celów Stowarzyszenia przez 

okres 1 roku. 

4. Wykluczenia dokonuje Przedstawiciel. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania 

do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o wykluczeniu. 

Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest 

ostateczna. 

§ 13. 

1. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile regulamin 

nie stanowi inaczej. 

2. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania 

Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  

członków uprawnionych do głosowania. 

3. Zebraniem Członków kieruje przewodniczący zebrania. 

4 Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia. 

§ 14. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach nieprzekraczających zwykłego zarządu, 

2) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, 

3) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,  

4) realizacja uchwał Zebrania Członków. 

§ 15. 

   Regulamin dopuszcza bieżących zmian w zasadach funkcjonowania Stowarzyszenia nie 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, zmianami wprowadzanymi uchwałami, 

przyjmowanymi większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  

członków uprawnionych do głosowania i publikowanymi w monitorze Stowarzyszenia.  

§ 16.  

1. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich 

pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.  

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

§ 17. 

Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje poprzez składki członkowskie, 

darowizny oraz dotacje.  

 

 



 

 
 


