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STATUT
STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW NARCIARSTWA
POLSKIEGO ZWI ZKU NARCIARSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

O przyst pieniu do tych organizacji decyduje
Walne Zgromadzenie.

§ 1.
§ 5.
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa Polskiego Zwi zku
Narciarskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem
- jest samodzieln jednostk prawn  ,
działaj c w oparciu o zatwierdzony Statut w
zakresie zało e ideowo-propagatorskich
dotycz cych rozwoju narciarstwa w kraju.
Stowarzyszenie działa na terenie całego
kraju.
§ 2.
Siedzib władz Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie ma prawo zakładania
Oddziałów na zasadach okre lonych w
dalszej cz ci Statutu.
§ 3.
Stowarzyszenie
działa zgodnie z
Konstytucj
RP
i
obowi zuj cym
porz  dkiem prawnym.
§ 4.
Stowarzyszenie jest członkiem zwyczajnym
PZN na prawach i obowi zkach dotycz  cych
Okr gowych Zwi zków Narciarskich.
Stowarzyszenie przyjmuje nazw :
" Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa Polskiego Zwi zku
Narciarskiego" i mo e by członkiem
krajowych i mi dzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu.

Stowarzyszenie opiera sw działalno  na
pracy społecznej ogółu członków.
§ 6.
Stowarzyszenie u ywa piecz  tki i znaku
firmowego zgodnie z obowi zuj cymi w tym
zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 7.
Celami działalno ci Stowarzyszenia s  :
1. Skupienie instruktorów i trenerów
narciarstwa dla integracji rodowiska.
2. Opieka nad narciarstwem masowym i
rekreacyjnym oraz działanie na rzecz
jego rozwoju w społecze stwie.
3. Propagowanie czynnego wypoczynku z
wykorzystaniem nart przez
społecze stwo ze szczególnym
uwzgl  dnieniem dzieci, młodzie y oraz
studentów.
4. Działania na rzecz stworzenia wła ciwej
bazy dla rozwoju sportów zimowych w
zakładach pracy, wy szych uczelniach,
szkołach.
5. Działania na rzecz stworzenia bazy dla
rozwoju narciarstwa wypoczynkowego
na wysokim poziomie.
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6. Umo liwienie wyczynowego startu
najbardziej utalentowanym amatorom.
7. Propagowanie osi gni narciarstwa
wyczynowego i rekreacyjnego w ród
szerokich rzesz społecze stwa.
8. Stworzenie mo liwo ci wydawniczych
- z wykorzystaniem mo liwo ci własnych
jak te rodków masowej komunikacji dla
wszechstronnej propagandy imprez
zimowych.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie działalno ci gospodarczej
maj cej za zadania wypracowanie
rodków na działalno  statutowoprogramow .
2. Inicjowanie działa propagandowych
przynosz  cych w finalnym efekcie
korzyci społeczne i ekonomiczne.
3. Inicjowanie pozyskiwania pomocy
finansowej i rzeczowej na szczególnie
potrzebne akcje społeczne.
4. Inicjowanie kontaktów
mi  dzyrodowiskowych, społecznych,
politycznych i gospodarczych,
naukowych, kulturalnych, sportowych
itp.
5. Programowanie kontaktów
zagranicznych maj cych na celu
wymian  do wiadcze , propagand
własnego rozwoju oraz pozyskiwanie
rodków.
6. Prowadzenie działalno ci szkoleniowej,
koordynowanej przez wyodr bnion 
Komisj  Szkolenia Instruktorów oraz
działalno ci wydawniczej - w obu
przypadkach dla członków własnej
organizacji t.j. w systemie wewn  trznym
jak równie zewn  trznym t.j. na zlecenie.
7. Pozyskiwanie szerokich kr gów
społecznych do idei zgodnych z celami
działalno ci Stowarzyszenia.

8. Pozyskiwanie rodków masowej
komunikacji do propagowania rozwoju
polskiego narciarstwa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowi  zki
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia
mo e by ka dy obywatel RP, który
pragnie twórczo rozwija swoj
osobowo  i umiej tno ci, wnosi wkład
pracy społecznej w urzeczywistnienie
celów Stowarzyszenia.
Dla instruktorów i pomocników
instruktorów PZN przynale no  do
Stowarzyszenia jest obowi zkowa.
2. Członkami Stowarzyszenia mog by
równie cudzoziemcy, zarówno maj cy
jak te nie maj  cy miejsca zamieszkania
na terenie RP, je li akceptuj i chc
realizowa cele Stowarzyszenia.
3. Członkami wspieraj cymi
Stowarzyszenia mog by osoby prawne.
4. O przyj ciu w poczet członków decyduje
Zarz d Stowarzyszenia bezwzgl dn 
wi  kszo ci  głosów.
§ 10.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
maj  prawo do :
a/ czynnego i biernego wyboru władz
Stowarzyszenia,
b/ korzystania z dorobku
materialnego Stowarzyszenia,
c/ uczestnictwa we wszystkich
imprezach Stowarzyszenia,
d/ zgłaszania wniosków dotycz  cych
działalno ci Stowarzyszenia.
2. Członkom wspieraj  cym przysługuj
prawa wymienione w pkt. 1 lit. b - d.
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§ 11.
Członkowi Stowarzyszenia s zobowi zani
do :
1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu
Stowarzyszenia.
2. Respektowania i wykonywania uchwał
władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.
4. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach.
5. Aktywnej działalno ci w wybranej sferze
programowej Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w
wyniku :
a/ dobrowolnego wyst pienia zgłoszonego
Zarz  dowi na pi mie,
b/ skre lenia z listy członków na skutek
rocznego zalegania z opłat składek
członkowskich,
c/ wykluczenie ze Stowarzyszenia w
przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem s du na utrat praw
publicznych b d za czyn popełniony z
niskich pobudek,
d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w
przypadku uporczywego
nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz
Stowarzyszenia lub naruszanie zasad
współ ycia społecznego,
e/ mierci.
2. Skre lenie z listy członków oraz
wykluczenie ze Stowarzyszenia nast puje
na podstawie prawomocnej uchwały
Zarz  du, podj tej bezwzgl  dn
wi kszo ci głosów.
3. Od uchwały Zarz du o skre leniu lub
wykluczeniu ze Stowarzyszenia
przysługuje w terminie 30 dni od dnia
dor czenia - odwołanie do Walnego
Zebrania. Uchwała Walnego zebrania
podj ta w wyniku rozpatrzenia odwołania
jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13.
1. Władzami Stowarzyszenia s :
a/ Walne Zebranie,
b/ Zarz  d,
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa
4 lata.
3. Uchwały władz - z wyj tkiem przypadków
okre lonych w Statucie - zapadaj  zwykł
wi kszo ci głosów w obecno ci
conajmniej połowy uprawnionych.
4. Obrady Walnego Zebrania zwołanego w
drugim terminie s prawomocne bez
wzgl du na liczb obecnych.
§ 14.
1. Najwy sz  władz  Stowarzyszenia jest
Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie mo e mie charakter
zwyczajny b d nadzwyczajny.
3. W Walnym Zebraniu bior udział z
głosem stanowi  cym wszyscy
członkowie Stowarzyszenia, a z głosem
doradczym osoby zaproszone.
§ 15.
Do kompetencji Walnego Zebrania nale y :
1. Uchwalenia programu działalno ci
Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezesa i członków Zarz  du oraz
Komisji Rewizyjnej, a tak e
rozpatrywanie sprawozda z ich
działalno ci.
3. Uchwalenie zmian Statutu i
podejmowanie uchwały o rozwi zaniu
Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie regulaminu wyborczego i
innych regulaminów wewn trznych.
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5. Ustalanie wysoko ci składek
członkowskich oraz wpisowego.
6. Rozpatrywanie odwoła od uchwał
Zarz  du o skre leniu z listy członków
lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwoła od innych
uchwał Zarz  du.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach
przedstawianych przez Zarz  d, Komisje
Rewizyjn oraz członków
Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest
zwoływane przez Zarz d raz na cztery
lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest
zwoływane przez Zarz d z własnej
inicjatywy, na  danie Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków
w ci gu miesi  ca od otrzymania wniosku
lub podj  cia uchwały. Zarz  d zamieszcza
w porz  dku obrad sprawy okre lone
przez wnioskodawców. Przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania mog by wył cznie sprawy
obj te porz dkiem obrad okre lonym w
uchwale o jego zwołaniu.
§ 17.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz
proponowanym porz dku obrad Zarz  d
zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie
przed terminem jego rozpocz  cia.
§ 18.
1. Zarz  d kieruje działalno ci 
Stowarzyszenia i podejmuje decyzje we
wszelkich sprawach nie zastrze onych na
podstawie Statutu lub uchwał Walnego
Zebrania do kompetencji innych władz.

2. Zarz d składa si z Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza oraz 5
Członków.
3. Pracami Zarz  du kieruje Prezes
Stowarzyszenia.
4. Zarz d mo e dokooptowa do swego
składu nowych członków na miejsce
członków ust puj cych w liczbie
nieprzekraczaj  cej 1/3 składu Zarz  du
pochodz  cego z wyboru.
5. Zarz d działa poprzez swoje Komisje
Specjalistyczne, wyznaczaj c ich
Przewodnicz cych i zatwierdzaj c składy
Komisji na wniosek ich
Przewodnicz cych.
6. Ustanawia si  tytuł "Honorowego
Prezesa Stowarzyszenia" z głosem
doradczym na posiedzeniach Zarz  du i
Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§ 19
Do zakresu działalno ci Zarz  du nale y :
1. Wykonywanie uchwał Walnego
Zebrania.
2. Ustalanie planów działalno ci i bud etu
Stowarzyszenia oraz zatwierdzania
sprawozda z ich wykonania.
3. Zwoływanie Walnych Zebra .
4. Powoływanie oraz rozwi zywanie
klubów bran owych, sekcji i komisji
oraz uchwalanie ich regulaminów, a
tak e nadzorowanie i koordynowanie ich
działalno ci.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach
maj tkowych Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na
zewn  trz i działanie w jego imieniu.
7. Wyst  powanie do wła ciwych organów
administracji pa stwowe z wnioskami o
wydanie zezwolenia na prowadzenie
przez Stowarzyszenie działalno ci
gospodarczej koncesjonowanej.
8. Rozpatrywanie sporów wynikłych w
obr bie Stowarzyszenia.
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9. Podejmowanie decyzji w sprawach
członkowskich Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Posiedzenia Zarz  du zwoływane s w
miar  potrzeby, nie rzadziej ni raz na
miesi  c.
2. Organizacje i tryb pracy Zarz  du okre la
Regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem
kontroli wewn trznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa si z 5
członków i wybiera ze swego grona
przewodnicz  cego, jego zast pc i
sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna mo e dokooptowa
do swego składu nowych członków na
miejsce członków ust puj cych, w
liczbie nie przekraczaj cej 1/3 składu
Komisji pochodz  cej z wyboru.
§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej
nale y :
1. Kontrola całokształtu działalno ci, a w
szczególno ci gospodarki finansowej
Stowarzyszenia.
2. Kontrola opłacania składek
członkowskich.
3. Składanie Walnemu Zebraniu
sprawozdania wraz z ocen działalno ci i
wnioskiem w przedmiocie absolutorium
dla ust puj cego Zarz  du.
4. Przedstawianie Zarz  dowi wniosków w
sprawie działalno ci Stowarzyszenia.

§ 23.
1. Kontrola całokształtu działalno ci
Stowarzyszenia odbywa si co najmniej
raz do roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maj 
prawo do uczestnictwa w posiedzeniach
Zarz du z głosem doradczym oraz
wgl du do dokumentów Stowarzyszenia.
3. Organizacje oraz tryb pracy Komisji
Rewizyjnej okre la regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Oddział Stowarzyszenia
§ 24.
1. Oddziały Stowarzyszenia powołuje
Zarz d Stowarzyszenia na podstawie
pisemnego wniosku zało ycieli
okre laj cych teren działania.
2. Oddział nie mo e liczy mniej ni 10-ciu
członków.
3. Z chwil powołania Oddziału wszyscy
członkowie zamieszkali na terenie
działalno ci Oddziału staj  si jego
członkami.
§ 25.
Władzami Oddziału s :
1. Walne Zebranie Oddziału.
2. Zarz  d Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 26.
1. W skład Zarz  du Oddziału wchodzi 3 - 5
członków, w tym prezes, sekretarz i
skarbnik.
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§ 27.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3
członków, w tym przewodnicz  cy.
Rozdział VI
Maj tek Stowarzyszenia
§ 28.
1. Maj tek Stowarzyszenia mog stanowi
nieruchomo ci, ruchomo ci i fundusze.
2. Maj tek Stowarzyszenia powstaje z
wpisowego, składek członkowskich,
dochodów z maj tku ruchomego i
nieruchomego, dochodów z działalno ci
statutowej, w tym tak e szkoleniowej, z
darowizn, zapisów, dotacji.
3. Dla osi gni cia dochodów słu cych
realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia mo e prowadzi 
działalno  gospodarcz  o charakterze
usługowo-handlowym, produkcyjnym i
akwizycyjnym.
§ 29.
1. Do wa no ci o wiadcze w zakresie
praw i obowi zków maj  tkowych
Stowarzyszenia oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie Prezesa i innego członka
Zarz  du lub osób przez Zarz  d
upowa nionych.
2. Do wa no ci pism i innych dokumentów
wymagane s dwa podpisy : Prezesa oraz
innego członka Zarz  du.
§ 30.
Wszelkie postanowienia władz
Stowarzyszenia zmierzaj ce do uszczuplania
maj tku Stowarzyszenia wymagaj zgody
Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwi zywanie
Stowarzyszenia
§ 31.
1. Zmiany Statutu i rozwi  zywanie
Stowarzyszenia wymagaj uchwał
Walnego Zebrania podj tej wi kszo ci
2/3 głosów w obecno ci ponad połowy
uprawnionych do głosowania.
2. W razie podj cia uchwały o rozwi zaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie
decyduje o przeznaczeniu maj tku
Stowarzyszenia.

