REGULAMIN
CZŁONKOSTWA W POLSKIM ZWIĄZKU NARCIARSKIM
§1
1.
Niniejszy regulamin określa zasady członkostwa w Polskim Związku Narciarskim.
2.
Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się przy uwzględnieniu postanowień
Statutu PZN.
3.
Związek zrzesza członków:
a)
zwyczajnych,
b)
honorowych,
c)
wspierających.
4.
Członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Narciarskiego mogą być kluby sportowe,
związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski
przewiduje prowadzenie działalności w dyscyplinach narciarskich oraz w innych
dyscyplinach sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
5.
Członkostwo honorowe przyznawane jest za wybitne zasługi dla polskiego
narciarstwa. Zasady wnioskowania o przyznanie członkostwa honorowego oraz właściwe
procedury, określiła regulamin nadawania tytułu Członka Honorowego, uchwalany przez
Zarząd PZN.
6.
Członkami wspierającymi mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne
osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w dyscyplinach narciarskich oraz innych dyscyplinach sportowych zrzeszonych
w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, popierające cele Związku i wspierające go
materialnie w zadeklarowanej wysokości zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Związku. Osoba prawna działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.
7.
Statuty członków zwyczajnych, w sprawach dotyczących dyscyplin narciarskich oraz
innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej nie
mogą być sprzeczne ze Statutem Polskiego Związku Narciarskiego.
§2
1.
Aby ubiegać się o uzyskanie statusu Członka Zwyczajnego PZN należy wypełnić
wniosek (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz dołączyć
dokumenty wskazane jako załączniki do tego wniosku tj.
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej ubiegającego się o członkostwo,
- odpis statutu lub umowy spółki,
- zobowiązanie do przestrzegania Statutu PZN, Regulaminów PZN, Wytycznych sportowych
PZN oraz przepisów FIS,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej w wysokości określanej każdorazowo
uchwałą Zarządu PZN, publikowaną na stronie www.pzn.pl
- w przypadku klubu sportowego konieczne jest:
a) posiadanie licencji klubowej PZN uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym,
b) przedstawienie wykazu kadry instruktorsko-szkoleniowej posiadającej licencję PZN,
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c) przedstawienie wykazu licencjonowanych przez PZN zawodników klubu w liczbie co
najmniej 6-ciu osób,
d) udokumentowanie faktu prowadzenia działalności szkoleniowej młodzieży.
2. Niezależnie od spełnienia wymogów określonych w ust. 1 powyżej, podmioty ubiegające
się o uzyskanie statusu członka zwyczajnego muszą spełniać następujące kryteria:
a) realizować cele i zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży lub seniorów
w narciarstwie klasycznym, alpejskim, freestylowym lub snowboardzie ( skoki narciarskie,
biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, narciarstwo freestylowe,
snowboard ) oraz wykazać udział co najmniej 6 zawodników/czek licencjonowanych klubu
we współzawodnictwie sportowym PZN.
b) w przypadku kandydatów niebędących klubami sportowymi wykazać się organizacją
wydarzeń sportowych lub działalnością w narciarstwie o charakterze masowym rangi
ogólnokrajowej.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w formie uchwały.
4. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek
Zarządu Związku.
§3
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez wybranych na zasadach określonych w niniejszym statucie
delegatów w Walnych Zjazdach Delegatów Związku z głosem stanowiącym oraz czynnym i
biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności
Związku,
d) wyrażania opinii o działalności Związku,
e) uzyskiwania od organów Związku informacji o jego działalności i zamierzeniach,
f) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku, w miarę
posiadanych możliwości finansowych,
g) żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących
działalności w zakresie narciarstwa oraz innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej,
h) noszenia odznak Związku,
i) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy statut bądź odpowiednia uchwała
władz Związku,
j) odwoływania się do Walnego Zjazdu Delegatów od każdej uchwały Zarządu Związku, z
której członek wywodzi swój interes prawny,
k) składania skarg do sądu administracyjnego bądź Trybunału Arbitrażowego przy Polskim
Komitecie Olimpijskim.
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w
ust 1 lit. a, a ponadto mają prawo do:
a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Związku,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy statut bądź odpowiednia uchwała
władz Związku.
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3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zjazdach Delegatów Związku z
głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy statut bądź odpowiednia uchwała
władz Związku.
§4
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu narciarstwa oraz innych
dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku oraz
innych przepisów obowiązujących w Związku,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Walny Zjazd Związku
wysokości i czasie oraz wnoszenia innych opłat ustalonych przez Związek,
d) dbania o dobre imię Związku.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania pomocy w realizacji działań
statutowych Związku, w tym udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej zgodnie ze
złożoną deklaracją.
3. Członkowie honorowi mają obowiązki członków zwyczajnych, zwolnieni są jednak od
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§5
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
a) pisemnego wypowiedzenia wniesionego do Zarządu Związku,
b) wykluczenia przez Zarząd Związku po stwierdzeniu:
- rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
- działania na szkodę Związku,
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający 1 rok, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez
Zarząd Związku na dokonanie wpłaty zaległości,
- zaprzestania prowadzenia przez członka zwyczajnego działalności,
c) skreślenia przez Zarząd Związku w przypadku rozwiązania się podmiotu będącego
członkiem zwyczajnym lub wspierającym Związku, postawienia go w stan likwidacji lub
ogłoszenia upadłości oraz w razie śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
2. Uchwały podjęte przez Zarząd Związku w sprawach określonych w ust. l wymagają
uzasadnienia i pouczenia o przysługującym prawie do wniesienia odwołania.
3. Od uchwał Zarządu Związku określonych w ust. 1 stronie uprawnionej przysługuje prawo
odwołania się za pośrednictwem Zarządu Związku do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie
30 dni od dnia otrzymania uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania wniesionego w
przewidzianym terminie uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Brak wniesienia
odwołania w terminie powoduje, że uchwała Zarządu Związku staje się ostateczna.
4. Zarząd Związku po otrzymaniu odwołania może uchylić uchwałę, o której mowa w ust. 1
we własnym zakresie albo w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania zwołać
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów celem rozpoznania odwołania.
5. W przypadku nie zwołania Walnego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Związku w terminie
trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu traci moc.
6. Zachowaniem terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest również nadanie we
wskazanym terminie odwołania w placówce pocztowej.
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7. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Związku.
8. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawach określonych w niniejszym paragrafie są
ostateczne.
9. Zasady określone w tym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku odmówienia
prawa członkostwa, z tym, że przepisów, co do obowiązku zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów nie stosuje się.
§6
1. Członek Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu może być
zawieszony w prawach członkowskich uchwałą Zarządu Związku.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach członka stronie przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu Związku w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Uchwała w przedmiocie zawieszenia w prawach członkowskich wywołuje skutek prawny z
chwilą jej podjęcia, w pozostałych przypadkach przepisy § 5 stosuje się odpowiednio, za
wyjątkiem obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 3
miesięcy.
§7
Załącznik o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie
internetowej PZN.
Przyjęto uchwałą Zarządu PZN nr U/02/Z/31/17 z dn. 10.10.2017 roku.
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