
INFORMACJA 
 

Zarząd klubu informuje, że Komisja licencyjna PZSS po ponad 

dwóch miesiącach rozpatrywania wniosku, łaskawie raczyła, przedłużyć 

warunkowo licencję dla naszego klubu. 

 Niecierpliwie czekamy na pisemne uzasadnienie tej obłędnej 

decyzji w oparciu o zapisy najnowszej wersji Regulaminu licencji 

klubowych z 2018r. dostępnej na stronach PZSS:  opublikowanej 

25.09.2018 https://bit.ly/2EMnHIZ  i konspiracyjnej od 12.11.2018  

https://bit.ly/2RbE0Fb 

 W tej kuriozalnej sytuacji z uwagi na chyłkiem dopisane do 

Regulaminu zapisy § 5 p. 4a, Zarząd klubu postanowił nie 

opłacać licencji zawodniczych, do czasu otrzymania pełnej 

licencji na rok 2019. 

 Tylko w ten sposób, wszyscy możemy uniknąć finansowego 

szantażu ze strony PZSS i nie narazić klubu i zawodników na 

dodatkowe koszty, związane z wtórnym przedłużeniem licencji 

zawodniczych, nie wspominając o utrudnieniach formalnych. 

 Jednocześnie Zarząd klubu informuje, że przesłane 5.10.2018r. 

wymagane do przedłużenia licencji klubowej dokumenty, zawierały    

(jak zawsze od 2015r.) wszystkie niezbędne informacje i co 

najważniejsze, spełniały formalne wymogi każdego z tych Regulaminów. 

 Tytułem wyjaśnienia informujemy, iż w przypadku braku licencji 

zawodniczej po 01.01.2019r., zawodnikom posiadającym pozwolenia na 

broń do celów sportowych, nie grożą sankcje prawne, dające podstawę 

prawną do cofnięcia tych uprawnień w roku 2019. 

 O wynikach tej kozackiej woltyżerki z regulaminami w wykonaniu 

PZSS, poinformujemy wkrótce.  

 

Prezes Łucjan Wawrzynek 



LICENCJE na 2019 r. 
 

Wnioski o przedłużenie ważności licencji na 2019 r. należy składać 

wyłącznie mailowo na adres gwardia1924@o2.pl 

1. Wniosek do pobrania tutaj: https://bit.ly/2BESEe9 

2. Wniosek należy wypełnić komputerowo zgodnie z instrukcją: 

3. DRUKOWANYMI LITERAMI w ramkach danych wnioskodawcy. 

4. W tabeli wskazać należy nazwę zawodów oraz konkurencje strzelane 

wyłącznie w zawodach z kalendarza PZSS, WZSS lub udziałem 

obserwatora WZSS. 

5. Przedłużenie licencji w dyscyplinach: pistolet-karabin-strzelba, nastąpi 

wyłącznie po właściwym wypełnieniu wszystkich (1-8) wierszy tabeli 

a przedłużenie licencji w dyscyplinach: pistolet-karabin, nastąpi wyłącznie 

po właściwym wypełnieniu wszystkich (1-6) wierszy tabeli.   

6. Wniosek zapisujemy jako:   nazwisko imię PL19   ( GILZA Jan PL19 ) 

7. Przypominamy, iż w przypadku nie nieudokumentowania udziału we 

współzawodnictwie sportowym w 2018 roku, warunkiem przedłużenia 

ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego. 

8. Licencja będzie opłacona i wysłana do PZSS przez klub po opłaceniu 

składek przez wnioskodawcę – regulamin składek na 2019 tutaj: 

https://bit.ly/2ER6bmS 

9. Bezwzględnie nie należy wnosić opłat za licencję na konto PZSS / WZSS, 

gdyż takie opłaty nie będą przeksięgowane. 

10. Powyższa procedura jest już możliwa z wykorzystaniem Portalu 

Informatycznego PZSS: https://portal.pzss.org.pl/ z którego 

funkcjonowaniem, zalecamy sukcesywnie się oswajać. 

11. Zawodnicy powinni zarejestrować się w Portalu samodzielnie; 

https://portal.pzss.org.pl/ potrzebny numer patentu zgodnie z instrukcją, 

tutaj do pobrania:  Zawodnik 

 

12. W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o mailowy kontakt: 

gwardia1924@o2.pl 

 


