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REGULAMIN NADAWANIA 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 oraz §
27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza się niniejszy
regulamin regulujący tryb nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu
strzeleckiego.
§ 1.
Licencje uprawniające do uczestnictwa w sporcie strzeleckim mogą dotyczyć
wszystkich, bądź poszczególnych jego dyscyplin - stosownie do zakresu działalności
klubu oraz treści złożonego wniosku.
§ 2.
Prawo do uzyskania licencji o których mowa w § 1 przysługuje klubom sportowym,
będącym członkami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
§ 3.
Warunki uzyskania licencji stanowią:
1. Złożenie wniosku o przyznanie licencji,
2. Posiadanie odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu
sportowego,
3. Dołączenie do wniosku odpisu statutu klubu,
4. Dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową, w szczególności obiektem
zapewniającym bezpieczne i zgodne z przepisami właściwych władz oraz przepisami
bezpieczeństwa wydanymi przez PZSS, prowadzenie zajęć i przechowywanie broni,
i amunicji;
5. Zatrudnienie w dowolnej formie trenerów / instruktorów posiadających licencję
trenerską PZSS.
6. Zobowiązanie do przestrzegania statutu PZSS oraz regulaminów sportowych,
przepisów bezpieczeństwa i przepisów dyscyplinarnych PZSS oraz poddania się
jurysdykcji organów dyscyplinarnych Związku w zakresie obowiązującym
uczestników współzawodnictwa sportowego w sporcie strzeleckim;
7. Ubezpieczenie osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego
i współzawodnictwa sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Przed podjęciem decyzji Komisja Licencyjna PZSS jest uprawniona do żądania
przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków o których mowa
w niniejszym paragrafie.
§ 4.
1. Organem uprawnionym do wydawania orzeczenia o nadaniu, bądź odmowie nadania
licencji jest Komisja Licencyjna PZSS.
2. Podstawą orzeczenia Komisji Licencyjnej jest wniosek klubu ubiegającego się
o nadanie licencji, zawierający dane określone w niniejszym regulaminie.
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3. Orzeczenia o nadaniu licencji stają się prawnie skuteczne po uiszczeniu opłaty
licencyjnej. Niewniesienie opłaty w ciągu 14 dni od nadania licencji powoduje
wygaśnięcie licencji.
4. Orzeczenia negatywne wymagają uzasadnienia na piśmie. i Od orzeczeń
negatywnych przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania do Zarządu PZSS.
Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
§ 5.
1. Licencje mogą być nadawane nie na dłużej niż do końca roku kalendarzowego w
którym rozgrywane są letnie igrzyska olimpijskie. Licencje uprawniają ich posiadaczy
do brania udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i realizowanym
przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w dyscyplinach, na które zostały
wydane.
2. Dla zachowania ważności licencja wymaga posiadania przez klub polisy
ubezpieczeniowej, obejmującej prowadzone dyscypliny, na każdy kolejny rok. Klub
przesyła do Komisji Licencyjnej kopię polisy na rok następny, w terminie do 31
października.
3. W przypadku braku polisy klub traci licencję, a zawodnicy tego klubu nie otrzymują
licencji zawodniczych na kolejny rok.
§ 6.
1. Wysokość opłat licencyjnych ustala Zarząd PZSS w trybie uchwały.
2. Wszelkie koszty związane z nadawaniem licencji (w tym koszty podróży członków
komisji, honorariów oraz ekspertyz) pokrywa wnioskodawca w całości.
3. Ewidencje licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Komisja Licencyjna
PZSS.
§ 7.
1. Za naruszenie statutu, regulaminów, uchwał i przepisów obowiązujących w Polskim
Związku Strzelectwa Sportowego, jak również w przypadku zamieszczenia
nieprawdziwych danych na wniosku o nadanie licencji klub może zostać pozbawiony
licencji.
2. Polski Związek Strzelectwa Sportowego może pozbawić klub sportowy licencji, jeżeli
przez okres roku klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie
nie bierze czynnego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
PZSS lub WZSS.
3. Decyzję o pozbawieniu licencji podejmuje Prezydium Zarządu PZSS na wniosek
Komisji Licencyjnej lub z własnej inicjatywy.
§ 8.
1. Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony 26 kwietnia 2012 roku uchwałą
Zarządu PZSS i wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.
2. Traci moc Regulamin z dnia 19.11.2005 roku.
3. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie.
4. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSS
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