
Regulamin wstępowania do Polskiego Związku Wushu 

 

 

 

1. Członkiem Polskiego Związku Wushu może zostać podmiot posiadający osobowość 

prawną, który złoży następujące dokumenty: 

      -    wniosek o wstąpienie do Polskiego Związku Wushu, 

- wypis z organu rejestrującego stowarzyszenie, klub sportowy, uczniowski klub 

sportowy bądź inną formę działalności w ramach której prowadzona jest działalność w 

zakresie szkolenia sportowego, 

- zaświadczenia o nadaniu numerów identyfikacyjnych NIP i REGON, 

- Statut, 

- Uchwałę Zarządu o wstąpieniu do Polskiego Związku Wushu. 

-  

2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Polskiego Związku Wushu. 

 

3. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Wushu o przyjęciu,  określa również zasady i status 

członkostwa. 

 

4. Wszystkie pozostałe kwestie określa Statut Polskiego Związku Wushu. 

 

 

Warunki członkostwa w Polskim Związku Wushu: 

 

I. Wprowadza się następujące formy członkostwa: 

 

1. Członek wspierający - rekomendowany 

a) Kandydat posiada rekomendacje dwóch zwyczajnych członków Związku. 

b) Posiada dokumentację o prowadzonym szkoleniu Wushu lub potwierdzenie osiągnięć 

w rywalizacji sportowej. 

c) Zaakceptowana forma członkostwa przez Zarząd Polskiego Związku Wushu 

obowiązuje przez okres do 1-go roku, a następnie na podstawie oceny pracy 

szkoleniowej i udziału w zawodach sportowych, przekształcana w członkostwo 

zwyczajne. 

 

2. Członek wspierający  

a) Kandydat nie posiada rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych 

Związku. 

b) Nie posiada dokumentacji potwierdzającej zakres i pochodzenie programu szkolenia 

Wushu oraz osiągnięć w rywalizacji sportowej. 

c) Zaakceptowana forma członkostwa Przez Zarząd Polskiego Związku Wushu 

obowiązuje przez co najmniej 2 lata, a następnie na podstawie oceny pracy 

szkoleniowej, udziału w kursach doszkalających i zawodach sportowych, 

przekształcana w członkostwo zwyczajne. 

d) Członek wspierający ma obowiązek delegowania swoich przedstawicieli na: 

- kursy sędziowskie i doszkalające w wybranych konkurencjach Taolu lub 

Sanda/Qingda  

- kursy instruktora i trenera sportu Wushu 

- zawody sportowe znajdujące się w kalendarzu Polskiego Związku Wushu. 

 



II. W przypadku obu form przystąpienia do Polskiego Związku Wushu, nowi członkowie 

mają zagwarantowane następujące prawa: 

 

1. Posiadania licencji: klubowej, zawodniczych, sędziowskich, instruktorskich. 

 

2. Weryfikacji stopni Ji i Duan na zasadach obowiązujących nowych członków. 

 

3. Uczestniczenia rywalizacji sportowej organizowanych przez Polski Związek 

Wushu i zdobywania punktów rankingowych. 

 

4.  Powoływania zawodników przez Zarząd Związku do składu kadry narodowej 

i reprezentacji kraju na zawody rangi mistrzowskiej. 

 

5. Uczestniczenia w kursach doszkalających, sędziowskich, instruktorskich, 

trenerskich. 

 

6. Uczestniczenia w Walnych Zjazdach Członków PZWSZ w formie 

obserwatorów tj., bez czynnego prawa głosu. 

 

7. Składania wniosku o przekształcenie członkostwa wspierającego na zwyczajne 

przed upływem określonego terminu. 

- wniosek o wcześniejszą zmianę statusu członka wspierającego musi być poparte  

przez co najmniej ½ członków zwyczajnych Związku.  

 

 

 


