
Informacja dla klubowiczów posiadających licencję. 
Zgodnie z Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS 

 
4. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez 
osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest 
członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje 
udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż4 startach w 
dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż 
jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych 
dyscyplin:  
a) w konkurencjach występujących w: strzelectwie sportowym strzelectwie 
długodystansowym strzelectwie westernowym strzelectwie czarnoprochowym i 
historycznym strzelectwie kurkowym strzelectwie dynamicznym  
b) w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub wojewódzkiego związku 
strzelectwa sportowego  
c) w zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS. 
 
5. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie licencji po raz kolejny są obowiązani złożyć 
oświadczenie, że nie byli ukarani karą przewidzianą w § 12. Regulaminu ani też nie zostali 
pozbawieni licencji w związku z wykroczeniem, o którym mowa w § 13. ust. 2. pkt. 2-4 .  
6. Wniosek w sprawie przedłużenia licencji składa się za pośrednictwem Portalu 
Informatycznego. Klub sportowy akceptując wniosek w Portalu Informatycznym potwierdza, 
że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania. Wniosek wymaga akceptacji WZSS.  
7. Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie przez 
zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz danych.  
8. 1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 
poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu 
praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna). Sprawdzian 
przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której 
zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie. 
 2) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu jej 
składu i terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.  
3) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną przez 
PZSS.  
4) Opłata za sprawdzian wynosi: - do 400,-zł – za pierwszą dyscyplinę - do 200,-zł – za każdą 
następną 
 


