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REGULAMIN  

przyjmowania nowych członków 

polskiego związku sportu niepełnosprawnych „Start” 

 

PODSTAWA  PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. – Ustawa o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 

857); 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20, poz. 

104); 

3. Statut PZSN „Start”. 

                                                      

§1 

 

Regulamin reguluje tryb i procedurę przyjmowania nowych członków przez Polski 

Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” (dalej zwany „regulamin”). 

 

§2 

 

1. O członkostwo w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” mogą się 

ubiegać kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, 

umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności związanej z 

realizacją celów i zadań ruchu paraolimpijskiego oraz zajmujących  się organizacją, 

upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych 

zrzeszające co najmniej 10 członków nienależących do innych organizacji będących 

członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.  

2. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

3. Kandydat na członka PZSN „Start” zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji 

członkowskiej, której wzór stanowi załącznik nr 1. 

4. Wypełnioną deklarację członkowską należy dostarczyć wraz z załącznikami listem 

poleconym na adres Biura Zarządu PZSN „Start”. 

5. Do załączonej deklaracji członkowskiej należy dołączyć następujące dokumenty: 

a. statut organizacji; 

b. listę członków organizacji wraz ze wskazaniem czy należą oni do innych 

organizacji będących członkami zwyczajnymi PZSN „Start”; 

c. aktualny wyciąg KRS; 

d. rekomendację dwóch członków zwyczajnych PZSN „Start”. 

6. Zarząd może zaprosić przedstawiciela podmiotu ubiegającego się o członkostwo na 

posiedzenie, na którym rozpatrywana jest deklaracja członkowska. 
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§ 3 

 

1. W  terminie  nie  dłuższym  niż  2  miesiące  Zarząd  PZSN „Start”  dokonuje  oceny  

deklaracji członkowskiej, o której rozstrzygnięciu zawiadamia zainteresowaną 

organizację. 

2. Zarząd PZSN „Start” może wystąpić do organizacji kandydującej o dodatkowe 

informacje. 

3. Ocena składa się z oceny formalnej (spełnianie wszystkich wymogów formalnych) 

oraz oceny zgodności działalności organizacji kandydującej z celami i zasadami 

PZSN „Start”. 

 

§ 4 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisu. 

2. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie. 

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN „Start”. 

 

 

Załączniki: 

1. wzór deklaracji członkowskiej. 
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Załącznik nr 1 

 

 

                                

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/a/i …………………………………………………………………………………., 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………..  (dalej 

„wnioskodawca”) zwracam/y się z prośbą o przyjęcie wnioskodawcy w poczet 

członków zwyczajnych Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.  
      

Oświadczam/y, że: 

1. reprezentowany przeze mnie/nas podmiot spełnia następujące kryteria 

członkostwa zwyczajnego w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”: 

a. jest klubem sportowym/związkiem sportowym/inną osobą prawną*; 

b. prowadzi działalność związaną z realizacją celów i zadań ruchu 

paraolimpijskiego lub zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i 

działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych; 

c. zrzesza co najmniej 10 członków nienależących do innych organizacji 

będących członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start”. 

2. znane są mi/nam cele i zadania zawarte w statucie Polskiego Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start”, które zobowiązuje się przestrzegać oraz aktywnie 

uczestniczyć w działalności Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

i wypełniać uchwały jej władz. 

 

………..………………….………………………….. 
(podpisy osób reprezentujących)                   

 

Dane kandydującego podmiotu: 

Pełna nazwa podmiotu: 

Skrócona nazwa podmiotu: 

KRS: 

NIP:       REGON: 

Miejscowość: Ulica: 

Kod pocztowy:  Poczta 

Telefon: Faks: 

Strona www: 

E-mail: 
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Opis prowadzonej działalności związanej z realizacją celów i zadań ruchu 

paraolimpijskiego lub zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i 

działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych**:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oczekiwania wynikające z członkostwa w Polskim Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start”: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej podmiot w Polskim 

Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko:………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon:………………………………………………E-mail……………………………………………………… 

 

 

……………………………………..   ………..………………….………………………….. 
        (miejscowość i data)     (podpisy osób reprezentujących) 

 


