
LICENCJA ZAWODNICZA 
1. Wydanie licencji po raz pierwszy 
odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta zawodnika w Portalu PZSS.  
Warunkiem dalszego procedowania wniosku przez Klub jest opłata składki członkowskiej 
na dany rok. 
 
2. Przedłużanie licencji PZSS  
odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta w Portalu PZSS zawodnika do 
którego dostęp aktywuje sekcja strzelecka. 
Warunkiem dalszej realizacji wniosku przez Klub jest opłata składki członkowskiej  
i złożenie w sekretariacie sekcji strzeleckiej papierowej wersji wniosku o przedłużenie 
ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie 
strzeleckim.  
Wniosek o przedłużenie licencji 
 
3. Licencja PZSS w wersji drukowanej będzie możliwa do wygenerowania z własnego 
indywidualnego konta, natomiast karta plastikowa będzie do odbioru w siedzibie Klubu 
BKJG. 

PATENT STRZELECKI 
Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem 
zostajecie Państwo członkami Klubu.  
 

W trakcie trzymiesięcznego okresu stażu zostaniecie Państwo przeszkoleni  
z bezpiecznego posługiwania się bronią (kurs na patent 20 godz.) 
 

Po ukończeniu kursu, należy wygenerować wniosek w portalu PZSS. 
Wniosek musi zostać poświadczony przez: 
1) uprawnionego lekarza do stwierdzenia o braku przeciwwskazań do uprawiania 
strzelectwa sportowego, 
2) prezesa klubu, że kandydat odbył podstawowe szkolenie i należy do klubu od minimum 
3 miesięcy.  
 

Następnie przystępujecie Państwo do Egzaminu na PATENT STRZELECKI w dyscyplinach: 
pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa - zgodnie z Ustawą o broni i amunicji Dz.U. z 1999 
Nr 53 poz. 549 Art. 10b przed komisją powołaną przez Polski Związek Strzelectwa 
Sportowego. 
 
 
 
 
 

https://portal.pzss.org.pl/
https://portal.pzss.org.pl/
https://bkjg.pl/wp-content/uploads/2021/01/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf
https://portal.pzss.org.pl/


Procedura przedłużania ważności licencji zawodniczych: 

• Należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i zawnioskować o przedłużenie licencji 
zawodniczej 

• wypełnić wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej ze startami w bieżącym roku 
( załączony na końcu wpisu) 

dokonać opłat za bieżący  rok: 

• opłata za przedłużenie licencji 70 zł  (opłata tylko przy posiadaniu już licencji!) 

• składka OC 45 zł 

• składka członkowska 150 zł 

• składka remontowa 100 zł 

• nowo-wstępujący/wpisowe/300 zł 

• Dane do przelewu: 

Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej 
58-500 Jelenia Góra, ul. Poznańska 20 
nr konta 70191010482785402103250001 
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do końca listopada bieżącego roku. 

 


