Regulamin
uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy
przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie
strzeleckim
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.
1263 z późn.zm.) oraz § 27 pkt 6 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego stanowi się co następuje
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych w rozumieniu przepisów powszechnie
obowiązujących, zwłaszcza ustawy o sporcie a będących członkami zwyczajnymi Związku.
2. Przynależność klubu sportowego do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ( dalej – Związku )
nakłada na klub obowiązek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim na
zasadach określonych poniżej.
§2
1. Przyjęcia klubu sportowego w poczet członków zwyczajnych Związku oraz skreślenia z listy członków
dokonuje Zarząd (Prezydium Zarządu) Związku w drodze uchwały. Przepisy statutu Związku stosuje się
odpowiednio.
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia klubu sportowego w poczet członków zwyczajnych Związku i
właściwego miejscowo wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego jest uzyskanie promesy
licencji klubowej .
§3
1. Organem uprawnionym do nadania, odmowy nadania i przedłużenia licencji klubowych
uprawniających kluby sportowe do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim organizowanym przez
Związek jest Komisja Licencyjna Związku, zwana dalej Komisją.
2. Licencja klubowa jest nadawana na dany rok kalendarzowy.
3. Licencje klubowe są przesyłane do wnioskodawców w formie elektronicznej.
4. Za przyznanie licencji klub uiszcza opłatę w kwocie ustalonej przez Zarząd Związku w drodze uchwały a
stanowiącej dochód własny Związku.
Rozdział II
Tryb przyznawania i przedłużenia licencji klubowej oraz , odmowy przyznania i przedłużenia licencji
klubowej
§4
1. Postępowanie o przyznanie licencji wszczyna się na wniosek zainteresowanego klubu sportowego.
2. Do wniosku o przyznanie licencji klubowej po raz pierwszy wnioskodawca dołącza :
a/ wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji, potwierdzający
posiadanie osobowości prawnej klubu;
b/ dokument określający status prawny zawodnika klubu uczestniczącego we współzawodnictwie
sportowym w sporcie strzeleckim przewidziany właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi;
c/ odpis statutu klubu sportowego;
d/ dokumenty potwierdzające dysponowaniem odpowiedniej dla prowadzenia współzawodnictwa w
sporcie strzeleckim bazy szkoleniowej;

e/ oświadczenie weryfikatora strzelnic (powołanego przez Związek) o spełnianiu przez strzelnicę
wymogów regulaminowych poszczególnych dyscyplin w szczególności zapewniającej bezpieczne i
zgodne z odrębnymi przepisami, zarówno powszechnie obowiązującymi jak i wydanymi przez Związek,
prowadzenie zajęć oraz przechowywania broni i amunicji ;
f/ kopię umowy /umów/o świadczenie pracy przez trenera / instruktora/ , legitymującego się wydaną
przez Związek licencją trenerska. Trener może pracować tylko w jednym klubie; (jeżeli trener jest
członkiem klubu sportowego to może pracować tylko w tym klubie).
g/ kopię polisy o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w
systemie szkolenia sportowego lub współzawodnictwa sportowego;
h/ potwierdzenie uiszczenia opłaty za przyznanie licencji klubowej;
i/ pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania statutu Związku i wydanych
regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i przepisów dyscyplinarnych oraz poddaniu się klubu i jego
członków jurysdykcji organów dyscyplinarnych Związku w zakresie dotyczącym uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim.
j/ potwierdzenie przynależności klubu do właściwego miejscowo wzss;
3. W razie potrzeby Komisja może żądać uzupełnienia dokumentacji , wyznaczając wnioskodawcy
stosowny termin do uzupełnienia braków.
4. Spełnienie powyższych wymagań i przyznanie promesy licencji klubowej przez Komisję Licencyjną
stanowi podstawę do przyjęcia klubu sportowego do związku.
5. Właściwy miejscowo wzss potwierdza udział klubu we współzawodnictwie sportowym o którym mowa
w § 5.
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§5
Przedłużenie ważności licencji klubowej na rok następny następuje po przedstawieniu przez
wnioskodawcę:
a/ dowodu uczestnictwa zawodników reprezentujących klub w co najmniej 4 zawodach w klasyfikacji
indywidualnej albo w co najmniej 2 zawodach drużynowych, we współzawodnictwie sportowym
organizowanym w aktualnym roku kalendarzowym przez Związek lub WZSS jeżeli we
współzawodnictwie w jednej z dyscyplin strzeleckich uczestniczy nie mniej niż 10 zawodników lub 3
drużyny;
b/ kopii polisy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w szkoleniu
sportowym i we współzawodnictwie sportowym; (obejmującą co najmniej I kwartał
c/ dowodu opłaty za przedłużenie licencji. Kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie
dzieci i młodzieży i uprawnione z tego tytułu do opłaty ulgowej przedkładają pisemne oświadczenie o
udziale w tym współzawodnictwie potwierdzone przez WZSS.
Wnioski o przedłużenie licencji klubowej na rok następny są przyjmowane od 1 października roku
poprzedzającego.
W razie zmiany stanu faktycznego a wynikającego z przedłożonych wcześniej dokumentów
wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Komisji, ale nie później niż w
terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W razie potrzeby Komisja może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, wyznaczając
wnioskodawcy stosowny termin do wykonania wezwania.
Komisja rozpatruje przyznanie lub przedłużenie ważności licencji klubowej w terminie do 30 dni od
daty złożenia kompletnych dokumentów.

§6
1. Komisja odmawia przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił wymaganych w § 4 ust. 2
wymogów , nie przedłożył stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wskazanych w tym

przepisie warunków , podał we wniosku nieprawdziwe informacje albo nie uzupełnił braków w
określonym przez Komisję terminie.
2. Komisja odmawia przedłużenia licencji, jeżeli wnioskodawca nie dochował warunków określonych w §
5 ust.1 lub nie uzupełnił braków we wskazanym przez Komisję terminie.
3. Prezydium Zarządu Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji może pozbawić klub licencji za
naruszenia statutu Związku, regulaminów i innych przepisów.
4. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji klubowej wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Wnioskodawcy służy za pośrednictwem Komisji odwołanie do Zarządu Związku, złożone w terminie
14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Komisji z uzasadnieniem.
6. Komisja, uznając zasadność odwołania może w ramach autokontroli zmienić zaskarżone
rozstrzygnięcie.
7. Utrzymanie przez Zarząd Związku rozstrzygnięcia Komisji o odmowie przedłużenia licencji klubowej
powoduje utratę ważności licencji zawodniczych i skreślenie klubu sportowego z listy członków
zwyczajnych Związku. Przepisy § 18 statutu Związku stosuje się odpowiednio.
8. Od rozstrzygnięcia Zarządu wnioskodawcy przysługuje odwołanie do WZD PZSS zgodnie z § 19 statutu
PZSS.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w postępowaniu o nadanie, przedłużenie i cofnięcie
licencji klubowej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.
§8
1. Wszelkie koszty związane z nadawaniem i przedłużaniem licencji , w tym koszty delegacji członków
Komisji oraz opinii i ekspertyz pokrywa w całości wnioskodawca.
2. Tekst Regulaminu został zatwierdzony uchwałą Zarządu Związku w dniu 17 listopada 2019 r. i wchodzi
w życie od 01 stycznia 2020 r.
3. Prawo wykładni przepisów Regulaminu przysługuje Zarządowi Związku.
§9
Traci moc Regulamin nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym
w sporcie strzeleckim z dnia 12.11.2018 r.

