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          Warszawa, 19-11-2005 
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU PZSS nr 62 z dnia 19 listopada 2005r. 
w sprawie wymogów minimalnych definiujących „czynne uprawianie strzelectwa sportowego”. 

 

 

Zarząd PZSS działając na podstawie art.12 ust.2 Ustawy z dnia 29.07.2005r o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. nr 155, poz. 1298) uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zarząd PZSS anuluje swoją uchwałę nr 94 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie wymogów 
minimalnych definiujących „czynne uprawianie strzelectwa sportowego”. 
 

§ 2 
Zarząd PZSS określa wymogi minimalne definiujące „czynne uprawianie strzelectwa sportowego”, 
jakich spełnienie przez osoby fizyczne, uprawnia do otrzymania zaświadczenia  
z PZSS w sprawie uzyskania indywidualnego pozwolenia na posiadanie broni sportowej. 
„Zaświadczenie” wydaje się po spełnieniu niżej wymienionych wymogów minimalnych: 

1) po rocznym stażu w klubie sportowym posiadającym licencję PZSS uprawniającą  
do udziału we współzawodnictwie sportowym; 

2) po przyjęciu w poczet członków PZSS i opłaceniu obowiązujących składek członkowskich; 
3) po spełnieniu wymogów art. 53b ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej; 
4) po otrzymaniu licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie 
kwalifikowanym; 

5) po udokumentowaniu 6 (sześciu) osobo startów w zawodach w roku, w konkurencjach 
ujętych w wykazie PZSS i organizowanych przez PZSS lub pod patronatem PZSS (zawody 
klubowe*, okręgowe, wojewódzkie lub ogólnokrajowe), w tym przynajmniej dwukrotnie z 
wynikiem nie niższym niż na srebrną odznakę strzelecką PZSS. 

 
§ 3 

Zarząd PZSS określa wymogi minimalne dla osób, które chcą zachować uprawnienia do dalszego 
posiadania broni do celów sportowych: 

1) udokumentowanie 6 (sześciu) osobo startów w zawodach w roku, w konkurencjach ujętych 
w wykazie PZSS i organizowanych przez PZSS lub pod patronatem PZSS (zawody 
klubowe*, okręgowe, wojewódzkie lub ogólnokrajowe), w tym przynajmniej dwukrotnie z 
wynikiem nie niższym niż na srebrną odznakę strzelecką PZSS. 

2) opłacenie obowiązujących składek członkowskich; 
*) – zawody klubowe – dotyczy wyłącznie klubów posiadających licencję PZSS uprawniającą  
do udziału we współzawodnictwie sportowym. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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