
   

 

 
 
 

Nr ewidencyjny 
Nr licencji 
(wypełnia PZSS) 

 

WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  KLUBU  DO  PZSS  
i  PRZYZNANIE  LICENCJI  KLUBOWEJ  

uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim 
 

Proszę o przyjęcie naszego klubu w poczet członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz na podstawie 
regulaminu   przyznawania   i   pozbawiania   licencji   uprawniającej   do   udziału   we   współzawodnictwie w   sporcie 
strzeleckim,  proszę o wydanie licencji  klubowej w zaznaczonych dyscyplinach: 

 

pistolet karabin strzelba gładkolufowa 
 
Pełna nazwa wnioskodawcy:            Nr STAT. REGON: 

 
 
 
 

Sugerowana nazwa skrócona (nazwa skrócona składa się z jednego kluczowego słowa nazwy lub jej skrótu i nazwy miejscowości): 

 

 

Adres siedziby klubu / sekcji strzeleckiej: 

miejscowość           ulica, numer domu, numer lokalu 
 

 
kod pocztowy poczta telefony (bezwzględnie konieczne) faks 

- 
 

e-m ail (bezwzględnie konieczny) strona www 
 
 

Kadra szkoleniowa: 

Imię i nazwisko Nr licencji trenerskiej wydanej przez PZSS  
na wnioskowany cykl olimpijski 

  
  
  

Zobowiązujemy się do przestrzegania Statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, regulaminów sportowych, 
przepisów  bezpieczeństwa i dyscyplinarnych PZSS, jednocześnie  poddajemy  się pod  jurysdykcję  organów 
dyscyplinarnych  PZSS  w  zakresie  obowiązującym  uczestników  systemu  rozgrywek  w  sporcie  strzeleckim. 

 
Do wniosku załączamy: 

1.  potwierdzoną kopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla 
formy organizacyjnej klubu sportowego; 

2.  potwierdzoną kopię statutu klubu; 
3.  zatwierdzone regulaminy obiektów oraz dokumenty potwierdzające legalne z nich korzystanie  

(akt własności, umowa najmu, dzierżawy itp.); 
4.  kserokopię polisy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w systemie  

szkolenia i współzawodnictwa sportowego; 
5.  dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji 

Oświadczam, że  przepisy  dotyczące przechowywania broni i amunicji są nam znane i zobowiązujemy się do ich 
przestrzegania. 
Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we  współzawodnictwie  
sportowym  w  sporcie  strzeleckim,  zobowiązujemy się do  przesyłania  do Komisji Licencyjnej w  terminie  
do 31 października  aktualn ej  kopii polisy, dokumentów potwierdzających legalne korzystanie z obiektów wraz  
z oświadczeniem o ich dopuszczeniu do użytkowania oraz dowodu wniesienia opłaty licencyjnej. 
Kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży, uprawnione z tego tytułu do ulgowej opłaty 
licencyjnej są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń o uczestniczeniu w tym współzawodnictwie  
w minionym roku. 

 

                  Pieczęć i podpisy 
Miejscowość, data  …………………………………                                                   STATUTOWYCH REPREZENTANTÓW  KLUBU
   
         

 
 

…………………………….….……..……………. 

         



Zaświadczenie Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego 
 

Zaświadczam, że klub wnioskodawcy jest zarejestrowany w ewidencji związku pod numerem …………………..…….…… 
i wypełnia obowiązki wynikające ze statutu WZSS. 

 
pieczęć związku 

 
 
 

…………………….……………….……. ………………………………………………………. 
miejscowość, data podpis i pieczęć prezesa związku 

___________________________________________________________________________ 
 
dotyczy wyłącznie klubów Ligi Obrony Kraju: 
 

Akceptacja Zarządu Wojewódzkiego LOK 
 

Wyrażamy zgodę  
 

na wstąpienie klubu …………………………………………………………………………..……..………………….. do PZSS. 
 

 

………………………….……… 
podpis i pieczątka 

 
 

dotyczy członkostwa w PZSS 
 

UCHWAŁA PREZYDIUM  ZARZĄDU 
POLSKIEGO  ZWIĄZKU  STRZELECTWA SPORTOWEGO 

 
Uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia ……………………………………………. 

przyjęto wnioskodawcę w poczet członków PZSS. 
 
 
 

…………………………………………..….………………………. 

podpis prezesa PZSS 
 
 

dotyczy licencji klubowej PZSS 
 

ORZECZENIE  KOMISJI  LICENCYJNEJ 
POLSKIEGO  ZWIĄZKU  STRZELECTWA SPORTOWEGO 

 
 

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego orzeczeniem z dnia  ……………………………………….………………. 

przyznała wnioskodawcy  licencję  klubową  uprawniającą  do  udziału we  współzawodnictwie  
w sporcie strzeleckim w następujących dyscyplinach: 

 

 
 

pistolet karabin strzelba gładkolufowa 
 
 

Licencja zachowuje  ważność  do 31 grudnia 20 …………..   roku 
 

…………………………………………………………………………………..….……………………….  

podpis przewodniczącego komisji licencyjnej  
lub upoważnionego jej członka 


