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UCHWAŁA nr 1/03/2015 z dnia 28.03.2015
Rady Wojewódzkiej PZ LZS w Gdańsku 

W związku z wymaganiami  określonymi zarządzeniem Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku 
z dniem 16.03.2015 r., mając na względzie uporządkowanie pracy,  wprowadza się nowe zasady 
współpracy, przynależności do Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku, z których wynikają 
obowiązki i przywileje członka Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku. 

Wszystkim członkom przysługuje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 
NNW i OC organizatora imprez. 

Rada Wojewódzka uchwala co następuje:

Obowiązki Członka Pomorskiego LZS w Gdańsku

I. KLUBY SPORTOWE LZS zobowiązane są do:
1. złożenia w biurze RW Pom. LZS deklaracji członkowskiej wraz z opisem rodzaju 

działalności, sekcji sportowych, turystycznych i krajoznawczych i kontaktami osób 
funkcyjnych –  członków Zarządu (dokumenty dostępne na stronie internetowej 
www.pomorskilzs.pl)

2. dostarczenia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń lub KRS oraz statutu do dnia 
15 maja 2015 roku.

3. opłacenia obowiązkowej składki członkowskiej w  wysokości 100,00 zł. W przypadku 
wpłaty do dnia 30.06 każdego roku wysokość składki wynosić będzie 50,00 zł.

4. złożenia do dnia 20 stycznia każdego roku następnego rocznego sprawozdania z 
działalności klubu.

5. umieszczenia loga LZS na oficjalnej stronie internetowej oraz na wszelkich 
materiałach promocyjnych imprez organizowanych przy współpracy z PZ LZS w 
Gdańsku.

6. umieszczenia flagi/baneru LZS na obiektach własnych podczas trwania imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

II.     Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 51, 80-207 Gdańsk, NIP 957-05-47-415 tel. 585507838 
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 5054 6084
www.pomorskilzs.pl 
e-mail: pomorskielzs@wp.pl

http://www.pomorskilzs.pl/


Gdańsk 28.03.2015 r. 

Kluby wg rozdzielnika

………………………………………….

………………………………………….

UCHWAŁA nr 2/03/2015 z dnia 28.03.2015
Rady Wojewódzkiej PZ LZS w Gdańsku 

W związku z wymaganiami  określonymi zarządzeniem Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku 
z dniem 16.03.2015 r., mając na względzie uporządkowanie pracy,  wprowadza się nowe zasady 
współpracy, przynależności do Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku, z których wynikają 
obowiązki i przywileje członka Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku. 

Wszystkim członkom przysługuje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 
NNW i OC organizatora imprez. 

Rada Wojewódzka uchwala co następuje:

Obowiązki Członka Pomorskiego LZS w Gdańsku

I. GMINNE ZRZESZENIA LZS, GMINNE TOWARZYSTWA SPORTOWE 
zobowiązane są do:

1. złożenia w biurze RW Pom. LZS deklaracji członkowskiej wraz z opisem rodzaju 
działalności, sekcji sportowych, turystycznych i krajoznawczych i kontaktami osób 
funkcyjnych –  członków Zarządu (dokumenty dostępne na stronie internetowej 
www.pomorskilzs.pl) 

2. dostarczenia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń lub KRS oraz statutu do dnia 
15 maja 2015 roku.

3. opłacenia obowiązkowej składki członkowskiej w  wysokości 100,00 zł. Od każdego 
klubu, ogniwa LZS (zrzeszonego w Gminnym Zrzeszeniu/Gminnym Towarzystwie 
Sportowym). W przypadku wpłaty do dnia 30.06 każdego roku wysokość składki 
wynosić będzie 50,00 zł.

4. złożenia do dnia 20 stycznia każdego roku następnego rocznego sprawozdania z 
działalności Gminnego Zrzeszenia LZS/Gminnego Towarzystwa Sportowego LZS.

5. umieszczenia loga LZS na oficjalnej stronie internetowej oraz na wszelkich 
materiałach promocyjnych imprez organizowanych przy współpracy z PZ LZS w 
Gdańsku.

6. umieszczenia flagi/baneru LZS na obiektach własnych podczas trwania imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

II.     Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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