Załącznik nr 8

Procedura wstąpienia i zasady członkostwa w PZN
Uchwała nr XXIII/Z-13/2019 z dnia 05.06.2019 r.

Osoba niewidoma, słabowidząca zgłasza się do jednostki PZN (najczęściej do Koła zgodnie z miejscem
zamieszkania; może też do Okręgu). (Adres Koła lub okręgu PZN; dni i godziny przyjęć klienta –
informacja na związkowej stronie www.pzn.org.pl – zakładka kontakty).
Osoba zainteresowana wypełnia kwestionariusz, wyraża chęć wstąpienia do organizacji i wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym
- pobieramy kopię orzeczenia.
Może wystąpić sytuacja, że osoba z poważnymi problemami wzroku nie posiada stosownego
orzeczenia. W takim przypadku należy poinformować o procedurach uzyskania orzeczenia. Trwa ona
od 1 do 3 miesięcy.
Osoba zainteresowana dostarcza zdjęcie niezbędne do wystawienia legitymacji i uiszcza opłatę za
legitymację.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków PZN zgodnie ze statutem podejmuje Prezydium Zarządu
Okręgu.
Osoba zainteresowana powinna zostać poinformowana o swoich prawach
i obowiązkach (§ 14. Statutu ).

( § 13. Statutu )

Przyjęcie do PZN nie powinno być tylko aktem wystawienia legitymacji i opłacenia składki
członkowskiej. Osobie zainteresowanej należy przekazać informację o terminie odbioru legitymacji,
ustalić potrzeby i oczekiwania ( wywiad ) oraz udzielić możliwie najlepszej informacji, czego może
oczekiwać od Związku. Można też opracować program rehabilitacji.
Spotkanie powinno odbywać się według wytycznych ( Załącznik nr 9 ).
Procedura przyjęcia w poczet członków powinna zamykać się w okresie nie dłuższym niż jeden
miesiąc od daty pierwszego kontaktu.
Istnieją odstępstwa od zasady, że osoba przynależy do Koła PZN zgodnie z miejscem zamieszkania.
reguluje to uchwała ZG XVII-z-16 /2018 z dnia 4.10.2018
1. Kandydat na członka Związku lub członek Związku może wystąpić z wnioskiem o
przynależność do innego Koła niż określono w statucie § 47 ust.1 . Wniosek winien zawierać
podpisaną klauzulę, że osoba ma świadomość, że przynależność do Koła niezgodnie z
miejscem zamieszkania może skutkować brakiem dofinansowań dla tej osoby ze środków
pochodzących z dofinansowań Koła przez publiczne instytucje lokalne co w konsekwencji
ogranicza Jego nieodpłatny udział w tych działaniach.

2. Decyzję w sprawie przynależności do Koła podejmuje właściwe Prezydium Zarządu
Okręgu na wniosek zainteresowanego pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Koła do
którego osoba chce należeć .Zarząd Koła wyrażając zgodę na przyjęcie członka nie
zamieszkałego na terenie działania Koła, zobowiązuje się tym samym do wypełniania
wobec członka organizacyjnych zadań statutowych.

