
INSTRUKCJA 
Jak zostać członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Płetwonurkowania  

 
 
 
Członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Płetwonurkowania mogą być wyłącznie osoby prawne określone 
Ustawą o Sporcie Rozdział 3, Art. 8. 
 
Należy przygotować następujące dokumenty:  
  

1. wniosek  przystąpienia do Polskiego Związku Płetwonurkowania (dołączony druk – podpisany przez 
osoby upoważnione do reprezentowania klubu) 

2. wypełnioną Kartę Ewidencyjną Klubu (dołączony druk – podpisany przez osoby upoważnione do 
reprezentowania klubu) 

3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla 
formy organizacyjnej danego klubu sportowego  

4. odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna albo 
klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  

 
Wszystkie ww. dokumenty lub ich kserokopie (pkt 3 i 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem należy 
przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny: 
 

Polski Związek Płetwonurkowania 
 

ul. Hallera 2,   83-400 Kościerzyna 
 
Karta Ewidencyjna Klubu powinna być wypełniona czytelnie, najlepiej poprzez edycję pliku komputerowego 
(do pobrania pod adresem http://www.pzp-n.pl). Jeżeli wypełnienie w postaci elektronicznej nie jest możliwe, to 
prosimy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki długopisem lub na maszynie do pisania. 
 
Prosimy nie wypełniać numeru ewidencyjnego.  
Część I i II – prosimy o podanie danych kontaktowych do osoby wypełniającej Kartę w celu szybkiego 
wyjaśnienia ew. niejasności. Wniosek i Kartę muszą podpisać osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań 
w imieniu Klubu! 
 
Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZPn. Licencja klubowa na dany rok 
zostanie przyznana po uznaniu członkostwa wnioskującego klubu oraz opłacenia rocznej składki klubowej. 
 
Koszt nadania licencji dla Okręgów i Klubów ponosi PZPn w ramach rocznej składki klubowej. Kluby, które nie 
opłaciły składki do PZPn nie będą mogły otrzymać licencji. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy - biuro@pzp-n.pl, listowny po adresem biura Związku (podanym 
powyżej),  
 
Liczymy na udaną współpracę! 
 
 
 
 
 

Prezes Polskiego Związku Płetwonurkowania 
                      Robert Nowicz 


