
Załącznik Nr 16 . 
 
 
 
                              R E G U L A M I N 
przyjmowania w poczet członków nadzwyczajnych Związku. 
 
                                                   §  1. 
 
Zgodnie z § 11. ust.5 statutu PZN - członkiem nadzwyczajnym Związku może być 
osoba fizyczna działająca społecznie na rzecz Związku. 
 
                                                   § 2. 
 
1. Decyzję o przyjęciu osoby fizycznej w poczet członków nadzwyczajnych 
podejmuje Zarząd Okręgu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 
na członka. 
 
2. Decyzja podejmowana jest : 

a) na wniosek Zarządu Koła w przypadku osoby działającej społecznie na terenie 
Koła, 

b) z inicjatywy  Prezydium ZO w przypadku osoby działającej społecznie na 
szczeblu  Okręgu, 

c) z inicjatywy prezydium ZG w przypadku osoby działającej społecznie na rzecz 
Związku na terenie więcej niż jednego województwa, na rzecz całego Związku, 
lecz zamieszkałym na terenie Okręgu.  

 
3. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków nadzwyczajnych musi zawierać 
opis działalności społecznej i okres działania. 
 
4. Decyzja o przyjęciu  w poczet członków nadzwyczajnych, może dotyczyć osoby 
fizycznej, która działa społecznie na terenie Koła, Okręgu lub Związku w sposób 
ciągły – przez minimum 5 lat  i daje rękojmię dalszej trwałej współpracy ze 
Związkiem.  
 
                                                    § 3. 
 
1.  Biuro Okręgu prowadzi rejestr członków nadzwyczajnych. 
 
2. Osoba przyjęta w poczet członków nadzwyczajnych otrzymuje legitymację w.w 
wzoru ustalonego przez Prezydium ZG i wpisana zostaje do rejestru. 
 
                                                     § 4. 
 
1. Członek nadzwyczajny Związku obowiązany jest 
1) brać czynny udział w życiu i działalności Związku 
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku 
3) przestrzegać zasad  współżycia  społecznego oraz dbać o pozytywny wizerunek 

Związku, 
 



2. Członek  nadzwyczajny ma czynne  prawo wyborcze, oraz bierne prawo wyborcze 
z wyjątkiem możliwości kandydowania do pełnienia funkcji prezesa zarządu 
głównego, okręgu bądź koła. 
 
3. Członek nadzwyczajny ( niezależnie od tego czy pracuje społecznie na rzecz Koła,  
Okręgu czy Związku ) jest członkiem Koła PZN zgodnie ze swoim miejscem 
zamieszkania. Z tego tytułu winien być zapraszany na Walne Zebranie Koła, którego 
jest członkiem. 
                                                  § 5. 
 
  
1. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w razie: 

1)  śmierci członka, 
2)  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustnie lub na piśmie do Zarządu Kola 

lub  Zarządu Okręgu, 
3) niepodejmowana  przez niego żadnej działalności na rzecz Związku przez 

okres 12 miesięcy, jeżeli nie było to spowodowane usprawiedliwionymi 
okolicznościami, 

4) wykluczenia przez Zarząd Okręgu w razie podejmowania przez członka 
działalności sprzeczne z celami, statutem, aktami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Związku lub popełnienia czynów na szkodę Związku i jego 
członków. Odwołanie od wykluczenia przysługuje do Zarządu Głównego. 

 
2. Rejestr członków nadzwyczajnych podlega weryfikacji Prezydium ZO raz w  roku. 
 
                                                  § 6. 
 
1.Regulamin zatwierdzony został uchwałą ZG PZN XVII-z-3 /2019   w dniu 
17.01.2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
2. Traci moc Regulamin dot. przyjmowania członków nadzwyczajnych zatwierdzony 
uchwała ZG XV-z-11/2008 w dniu 28.10.2008 



      
 


