
 
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami oraz załączyć kopię dowodu wpłaty za licencję zawodniczą  
i swoją fotografię (3,5x4,5cm) podpisaną na odwrocie. W żadnym wypadku nie należy dołączać żadnych innych 
załączników (np. kopii lub oryginału orzeczenia o nadanie patentu). Wszelkie zbędne załączniki zostaną zniszczone.  
Bezwzględnie należy pamiętać o podpisaniu wniosku. Wnioski błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 
Zrealizowana licencja zostanie przesłana do klubu sportowego, którego wnioskodawca jest członkiem. 

WNIOSEK  O  WYDANIE  LICENCJI  ZAWODNICZEJ 
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 oraz regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawiającej 
do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim proszę o wydanie mi licencji zawodniczej w zaznaczonych dyscyplinach: 
 

pistolet   karabin   strzelba gładkolufowa          Oświadczam, że posiadam patent strzelecki Nr: 
 

PESEL                                                                                                                             numer patentu strzeleckiego (dotyczy osób pełnoletnich) 
             

Nazwisko 
                                        

Imię pierwsze  Imię drugie 
                                        

data urodzenia  (dd–mm-rrrr)       miejsce urodzenia 
  

- 
  

- 
                                  

adres zamieszkania:  ulica 
                                        

numer domu                        nr mieszkania           miejscowość 
                                        

kod pocztowy      poczta 
  

- 
                                     

 

Zobowiązuję się do: 
 przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w tym także do poddania się 

odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZSS 
 przestrzegania warunków uprawiania sportu strzeleckiego 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Art. 7 pkt. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133  poz. 883, z  2000 r. z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
miejscowość, data………………………………………………………………... 

  
 

Podpis 
wnioskodawcy…………………………………….……………………………………. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE  rodzica (opiekuna) niepełnoletniego wnioskodawcy 
Wyrażam zgodę na udział we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim syna  córki  
 

Nazwisko i imię rodzica lub prawnego opiekuna             PESEL  rodzica lub opiekuna                      podpis rodzica lub opiekuna 

               
 
 

ORZECZENIE  lekarza medycyny sportowej: 
(dotyczy wnioskodawców nieposiadających patentu 

strzeleckiego) 
Stwierdzam, że stan zdrowia wnioskodawcy 

umożliwia bezpieczne uczestnictwo  
we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. 

 
 
 
………………………………    ……………………………………   
       miejscowość, data                 podpis i pieczęć lekarza                                                                   

 

OŚWIADCZENIE  kierownika klubu: 
Oświadczam, że zgodnie z art. 38 ustawy o sporcie  
z 25.06.2010, wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem  
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czynnie uprawia sport 
strzelecki. Stwierdzam, że wnioskodawca jest członkiem klubu od  
 
dnia …………………..…. Nr licencji klubowej ……………………… 
 
 
 
………………………    ………………….………………………………   
       pieczęć klubu             data, podpis i pieczęć kierownika 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        data, podpis i pieczęć prezesa związku                                                                                     

 

ORZECZENIE  Komisji Licencyjnej PZSS 
Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego orzeczeniem z dnia  ……………………………. 
przyznała  wnioskodawcy licencję zawodniczą 
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie 
strzeleckim w następujących dyscyplinach: 

pistolet   karabin   strzelba gładk.   
 

Licencja zachowuje ważność do 31.12.20 …… roku 
 
 

…………………..………               ……………………..……. 
data                                             podpis  

 


