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Poznań, dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

ZA ROK 2017 
ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  
 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ 
ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 
Obecnie w obrębie wewnętrznych przepisów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, poza Statutem obowiązuje 9 Uchwał Walnego Zebrania 
Delegatów Związku: 

 
1. Uchwała nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r.    
w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 
 

wraz z: 
 

a) Uchwałą nr 4 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.                
w sprawie dalszego obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat 

członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                      
w Poznaniu, wprowadzonego w życie Uchwałą  nr 2 / 2008 Walnego 

Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                
w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. 

b) Uchwałą nr 3 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r.                 

w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia             

19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych 
opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego              

w Poznaniu; 
c) Uchwałą nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r.               
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu składek i innych opłat 

członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                       
w Poznaniu. 
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2. Uchwałą nr 3 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r.    

w sprawie uchwalenia Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu 

 
która została znowelizowana na podstawie: 

 
a) Uchwały nr 4 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r.             
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonym przez Walne 
Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
b) Uchwały nr 5 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r.            

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 

 
3. Uchwała nr 3 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.                 
w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia pomiędzy Wielkopolskim 

Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 
Strzelectwa, dotyczącego współpracy obu Związków, zawartego w dniu               

25 stycznia 2009 roku, w miejscowości Kościan. 
 

4. Uchwała nr 5 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.            

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. 

 
5. Uchwała nr 3 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r.               
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. 
 

6. Uchwała nr 4 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r.                  
w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie współpracy               

w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu                     
7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 

Sportowego, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego              
w Poznaniu, oraz  wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie 

powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu 
nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek,  
ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu 15 listopada 2011 r.                 

w Poznaniu. 
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7. Uchwała nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie 

określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. 

 
8. Uchwała nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego na rok 2017. 

 
9. Uchwała nr 7 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do 

opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018. 
 

Sprawozdanie nie obejmie spraw związanych z Uchwała nr 3 / 2010, gdyż dotyczy 
ona działania Komisji Rewizyjnej Związku, a Zarząd nie jest organem 

uprawnionym do oceny jej pracy.  
 

Niniejsze sprawozdanie zostanie podzielone na następujące punkty: 
 

1. Uchwała nr 3/2008 wraz z Uchwałą nr 4/2011 i nr 5/2011 – nowelizacja 
Statutu Związku; 

2. Uchwała nr 2 / 2008 wraz z Uchwałą nr 4 / 2009, Uchwała nr 3 / 2014  
i Uchwałą nr 4 / 2014 – sprawy składkowe; 

3. Uchwała nr 3 / 2009 – współpraca z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 
Strzelectwa; 

4. Uchwała nr 5 / 2009 – praca Zarządu Związku; 
5. Uchwała nr 2 / 2017 – Preliminarz wydatków na rok 2017; 

6. Uchwała nr 7 / 2017 – Preliminarz wydatków na rok 2018; 
7. Uchwała nr 4 / 2012 – Porozumienie w sprawie Lizawki; 
8. Uchwała nr 6 / 2017 – kierunki działania Związku w obecnej kadencji; 

9. Inne działania Zarządu WZSS. 

 

ad. 1 

Uchwała nr 3 / 2008 WZD z dnia 19 listopada 2008 roku 

oraz  

Uchwała nr 4 / 2011 i 5 / 2011 WZD z dnia 11 maja 2011 roku. 

nowelizacja Statutu Związku. 
 
W ocenie Zarządu, przez cały okres roku 2017, stosował się on do zapisów 

Statutu Związku, wykonując jego postanowienia.  
 

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 19 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania 
Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 

r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
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Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, Zarząd Związku powołał 

na podstawie:  
 

Uchwały nr 47 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu 

Doradczego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  
do spraw statutowych, 

 
Zespół doradczy, którego zadaniem będzie przeanalizowanie pod kątem prawnym 

i funkcjonalnym Statutu Związku. Przede wszystkim chodzi tu o nowelizację 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach, a także zmiany 

w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku, o sporcie. Ponadto niezbędne będzie 
dostosowanie zapisów statutowych do rzeczywistych warunków współpracy 

Związku z Polskim Związkiem Strzelectwa Sortowego. Prace zostały  
już zainicjowane i należy się spodziewać, że zmiana Statutu Związku zostanie 
zaproponowana przez Zarząd na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w roku 

2019.  
 

Do spraw statutowych będzie się odwoływać także pkt 8 niniejszego opracowania . 
 

ad. 2 

Uchwała nr 2 / 2008 WZD z dnia 19 listopada 2008 roku 

oraz  

Uchwała nr 4 / 2009 WZD z dnia 14 marca 2009 roku, 
Uchwała nr 3 / 2014 WZD z dnia 14 maja 2014 roku, 

Uchwała nr 4 / 2014 WZD z dnia 14 maja 2014 roku, 

Regulamin składek i innych opłat członkowskich WZSS. 
 
Powyższe uchwały dotyczą funkcjonowania w Związku Regulaminu składek                     

i innych opłat członkowskich. W II części sprawozdania dotyczącego spraw 
finansowych są zawarte szczegółowe dane dotyczące wykonywania postanowień 
uchwalonego przez WZD przepisu, regulującego składki członków zwyczajnych             

w roku 2017. Ponadto część V przedmiotowego sprawozdania odnosi się  
do Funduszu Kolegium Sędziów Związku, który również funkcjonuje na podstawie 

przywołanych powyżej uchwał WZD.  
 

Zarząd Związku chce jeszcze raz przypomnieć, że zgodnie z § 4 Regulaminu 
składek i innych opłat członkowskich Związku, członek Związku zobowiązany jest 

do opłacania składki członkowskiej na jego rzecz, bez ponaglenia ze strony 
Zarządu Związku. Powyższe wynika wprost z zapisów przedmiotowego regulaminu 

oraz z § 19 pkt 4 Statutu Związku. Tak więc obowiązek opłacenia składki przez 
członków zwyczajnych nie leży po stronie Zarządu lecz członka. Noty składkowe, 

które są rozsyłane przez Zarząd Związku należy rozumieć jako dokumenty 
ponaglające, a nie podstawę opłacenia składki członkowskiej. Jeżeli któryś  

z członków zwyczajnych Związku potrzebuje dokumentu finansowego  
do rozliczenia składki, to jego obowiązkiem jest zwrócenie się do Zarządu Związku 

o wystawienie takiego dokumentu. Tak więc postępowanie polegające  
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na oczekiwaniu na taki dokument, bez wyraźnego sygnału ze strony członka  

jest w pewnym sensie złamaniem postanowień Statutu Związku. Ta interpretacja 
została już odnotowana w poprzednich sprawozdaniach i nadal stanowi oficjalne 

stanowisko Zarządu Związku w tej sprawie.  
 

Pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Związku w dniu 9 maja 2018 roku, 
zostanie wniesiony projekt nowego regulaminu składek i innych opłat 

członkowskich. Uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest 
przede wszystkim dostosowanie regulacji dotyczących składek członkowskich 

naszego związku, do zasad opłacania składki w Polskim Związku Strzelectwa 
Sportowego. Obecnie składka w PZSS opłacania jest do końca października roku 

poprzedniego, co rodzi sprzeczność z dotychczasowymi zasadami jej opłacania, 
które obowiązywały w naszym Związku. Ponadto nowy regulamin bardziej 

szczegółowo odnosi się do zasad zarządzania funduszem Kolegium Sędziów 
WZSS, a także jasno określa zasady powstania i ustania obowiązku opłacania 
składki. Nowelizacja ta wynika także z postanowień § 2 pkt 17 i 18 Uchwały  

nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji 
władz Związku i zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania 

 

ad. 3 

Uchwała nr 3 / 2009 WZD z dnia 14 marca 2009 roku 

współpraca z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa. 
 
Powyższa uchwała wprowadziła w życie Porozumienie pomiędzy Wielkopolskim 
Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 

Strzelectwa, dotyczące współpracy obu Związków, przyjęte Uchwałą nr 1/2009 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia             

29 stycznia 2009 r. 
 

W roku 2017 współpraca pomiędzy LOZS i WZSS przebiegała prawidłowo. Prezes 
LOZS, Pan Ryszard Bartkowiak, a także wiceprezes LOZS, Pan Marek Zimnoch, 

są członkami Zarządu Związku. Tak więc współpraca i wypracowywanie decyzji 
dotyczących obu organizacji odbywa się już na poziomie posiedzeń Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  
 

W roku 2017 współpraca odbywała się w sposób prawidłowy. 
 

ad. 4 

Uchwała nr 5 / 2009 WZD z dnia 14 marca 2009 roku. 
 
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, działa w oparciu                   

o powołane przepisy WZD, wypełniając całkowicie obowiązujący go Regulamin 
organizacyjny. Przez okres całego roku 2017 nie doszło do jego złamania. W roku 
2017 Zarząd zebrał się na posiedzeniach 3 razy: 
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1) w dniu 11 kwietnia; 

2) w dniu 15 maja; 
3) w dniu 19 października; 

 
dodatkowo odbyło się 10 posiedzeń w formie telekonferencji: 

 
1) w dniu 14 lutego; 

2) w dniu 8 marca; 
3) w dniu 5 kwietnia; 

4) w dniu 8 maja; 
5) w dniu 22 czerwca; 

6) w dniu 27 czerwca; 
7) w dniu 10 lipca; 

8) w dniu 15 września; 
9) w dniu 5 października. 

 

Wynikiem obrad Zarządu było 37 uchwał, regulujących bieżące sprawy Związku. 
Każda z Uchwał powoływana była na podstawie delegacji statutowej,  

a jeżeli zaistniała taka potrzeba, również na podstawie obowiązujących Uchwał 
Walnego Zebrania Delegatów. 

 
Na posiedzenia Zarządu regularnie zapraszani byli: 

 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Leonard Kostera; 

• Przewodniczący Rady Trenerów – Pan Józef Rowicki – w poprzedniej 

kadencji władz oraz Pan Przemysław Szemraj – Przewodniczący Rady 
Trenerów w obecnej kadencji władz. 

 
Czynny udział w pracach Zarządu brał także Pan Stanisław Kopaniarz – 

Przewodniczący Kolegium Sędziów, który jest członkiem Zarządu Związku.  
 

Zarząd Związku będzie dążył w przyszłości do znacznego zwiększenia ilości 
zwoływanych zarządów w formie telekonferencji, przy użyciu nowoczesnych metod 

komunikacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na wideokonferencje. W fazie 
prób znajduje się platforma konferencyjna założona na serwerze firmy 

„mantykora.net”. Jest to wygodna forma komunikowania, a także rodzaj 
posiedzeń, który nie wymaga przemieszczania się przez teren całego województwa, 
poszczególnych członków tego organu. Dzięki telekonferencjom Zarząd Związku 

może podejmować szybkie decyzje, bez konieczności organizowania specjalnych 
spotkań.  

 

ad. 5 

Uchwała nr 2 / 2017 WZD z dnia 15 maja 2017 roku                   

– Preliminarz wydatków na rok 2017. 
 
Dokładne rozliczenie przychodów i wydatków wynikających z preliminarza 
wydatków znajduje się w części IV sprawozdania finansowego. 
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Korzystając z delegacji WZD zawartej w przedmiotowej uchwale, Zarząd Związku 
wydał następujące uchwały: 

 
1) Uchwała nr 4 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2017, pomiędzy 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 
Strzelectwa Sportowego; 

 
2) Uchwała nr 28 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zapisanych 

w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017; 
 

3) Uchwała nr 41 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dofinansowania przez 
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności 

Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu. 
 

Ad. 1.  
W pierwszym przypadku na podstawie delegacji wynikającej z § 39 pkt. 4 Statutu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz: 
 

Uchwały nr 3 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania 
Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017, 

 
wprowadzono w życie Preliminarz Wydatków Związku, po uzgodnieniach                          

z przedstawicielami WSS w Poznaniu, który następnie został zatwierdzony  
przez WZD WZSS na podstawie: 

 
Uchwały nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia  
w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego na rok 2017. 

 
Ad. 2. 

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały  

nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji 
władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 2 / 2017 Walnego Zebrania 

Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja  
2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017 i Uchwałą nr 4 / 2017 Zarządu 
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Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków  
na rok 2017, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,  

a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku biorąc  
pod uwagę fakt przekazania środków finansowych, pochodzących z Urzędu 

Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego za wyniki uzyskane we współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży w roku 2014, przez SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, 

KKS LOK „VIS” w Gostyniu,  SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile oraz GKS „GRYF” 
w Grodzisku Wielkopolskim, do puli Związku, przeznaczył całą tę kwotę, zapisaną 

w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017 na zakupy sprzętu  
dla tych klubów. Uchwała nr 28 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zapisanych  

w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017, zakładała także,  
że ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania 
zakupów, będzie następowało ze środków własnych Związku w kwocie  

nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych. Rozliczenie 
finansowe tego zadania znajduje się w części IV sprawozdania finansowego. 

 
W dniu 8 kwietnia 2017 roku, wpłynęło do Biura Związku pismo RKS „BOCK” 

Rawicz, o wsparcie zawodnika klubu – KAROL GŁOWACZ, zakupem bądź 
wyposażeniem w karabin pneumatyczny. Poziom sportowy wskazanego Klubu nie 

podlega żadnej dyskusji. Ponadto należy pamiętać, że Klub ten jest bezpośrednim 
organizatorem największej obecnie imprezy strzeleckiej, odbywającej się  

na terenie naszego województwa, którą są Mistrzostwa Wielkopolski  
w strzelaniach pneumatycznych. Dotychczas największe osiągnięcia RKS „BOCK” 

w zakresie sportu dzieci i młodzieży, odnosił w strzelaniach śrutowych. Cieszy 
więc rozwój w kierunku dwóch pozostałych dyscyplin strzeleckich, jakimi  

są pistolet i karabin. Baza szkoleniowa Klubu w tym zakresie jest na pewno 
ograniczona. W tej sprawie należy także wziąć pod uwagę obecne wysiłki 

inwestycyjne Klubu, ukierunkowane na poprawę warunków związanych  
z odbywaniem strzelań kulowych na obiekcie w Rawiczu. Obecne osie strzeleckie 

przystosowywane są do odbywania strzelań karabinowych, przy zastosowaniu 
tarcz elektronicznych. Cały obiekt w Rawiczu –  Sierakowie w niedalekim czasie 

może stać się znaczącym centrum strzeleckim, w Wielkopolsce. Wskazane 
inwestycje wymagają od Klubu dużego zaangażowania organizacyjnego,  
ale także finansowego. W związku z powyższym Zarząd Związku na podstawie 

Uchwały nr 22 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek 

Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Rawickiego Klubu Sportowego 
„BOCK” w Rawiczu, wparł klub kwotą 6 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup 

karabinu pneumatycznego. 
 

W dniu 26 września 2017 roku, do Biura WZSS wpłynęło pismo Zarządu  
UKS „LESNA” Leszno, dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu strzeleckiego  

dla zawodników klubu, reprezentujących go w dyscyplinie karabin. Wnioskowane 
wsparcie to kwota 4 000,00 zł. UKS „LESNA” Leszno, to klub stanowiący ważna 

ogniwo współzawodnictwa dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa.  
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W roku 2017 to czwarty klub naszego województwa, pod względem zdobytych 

punktów. Ponadto jest to jeden z trzech klubów WZSS zdobywających punkty  
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i trzeci klub z Wielkopolski pod względem 

punktów zdobytych w Finale OOM. Ponowne sukcesy UKS „LESNA” Leszno  
są możliwe dzięki odbudowaniu w strukturze klubu, szkolenia zawodników  

w dyscyplinie karabin. Obecnie: JĘDRASZYK Karol, PIETRZAK Aleksandra,  
SURA Zuzanna, SZENK Kaja, SOBOTA Mikołaj, ADAMCZAK Wiktor, TRANBINH 

Oliwier, MARCINEK Sandra, to zawodniczki i zawodnicy tego klubu, którzy  
z powodzeniem startują w OOM i MMM, zdobywając tam punkty, a nawet  

w przypadku MMM medale. Karabin to bardzo kosztowna dyscyplina sportu 
strzeleckiego. Koszt wyposażenia jednego strzelca jest bardzo duży, chociażby  

ze względu na konieczność zakupu specjalnego stroju strzeleckiego. Zadaniem 
Związku jest wsparcie działalności UKS „LESNA”  Leszno i przyczynienie się  

do dalszego rozwoju strzelań karabinowych, jego zawodników. Naszym 
priorytetem powinien być rozwój zawodników dyscyplin pistolet i karabin,  
gdyż bez ich udziału nie będziemy w stanie dalej odnosić sukcesów  

w poszczególnych imprezach mistrzowskich. W związku z powyższym, Zarząd 
Związku przyznał pomoc finansowa klubowi we wnioskowanej wysokości, 

potwierdzając to w Uchwale nr 42 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dofinansowania 

przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności 
Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „LESNA” w Lesznie. 

 
W dniu 28 września 2017 roku, do Biura Związku wpłynęło pismo SKS „DWÓR 

GRINWALDZKI” w Poznaniu, dotyczące dofinansowania działalności klubu, 
poprzez wsparcie zakupu nowoczesnego pistoletu pneumatycznego,  

dla zawodniczki: Dominiki BORSUK. Zawodniczka ta zdobyła dwa brązowe 
medale podczas Finału XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

letnich (Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorki młodsze, Pistolet Sportowy 
30+30 strzałów - juniorki młodsze). Fundusze na zakup, którego wartość klub 

oszacował na poziomie 7 500,00 zł., miały pochodzić: 

 z dotacji za punkty – kwota 2 665,00 zł; 

 ze wsparcia WZSS – kwota 4 835,00 zł. 

Tak więc kwota środków, które Związek miałby przekazać dla klubu to około 
5 000,00 zł. Zakup byłby realizowany za pośrednictwem Związku (Faktura  

na WZSS), gdyż środki za punkty klub przekazał do rozliczenia w ramach 
Preliminarza Wydatków Związku na rok 2017.  
 

Przez ostatnie trzy lata (2015, 2016 i 2017), nasi zawodnicy trzykrotnie stawali  
na podium klasyfikacji województw w OOM. Ostatnie dwa lata, to zwycięstwo 

naszego Związku w tej klasyfikacji. Jednak dopiero w roku 2017 w większym 
wymiarze pojawiły się medale indywidualne w dyscyplinach pistolet i karabin. 

Dotychczas cieszyliśmy się jedynie, z małymi wyjątkami, z medali w dyscyplinie 
strzelba gładkolufowa. Dlatego rozwój zawodniczek i zawodników startujących  

w dyscyplinach pistolet i karabin, powinien być naszym priorytetem. Dodatkowo 
należy wskazać, że Dominika BORSUK, zdobyła swoje medale w bardzo mocno 

obsadzonych konkurencjach, dodatkowo na niezłym poziomie wynikowym. 
Naszym Mając powyższe na uwadze Zarząd Związku przychylił się do prośby 
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klubu i znowelizował zapisy Uchwały nr 28 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 

zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017 i wydał 
Uchwałę nr 41 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski 
Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Strzeleckiego Klubu 

Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu. 
 

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji Preliminarza wydatków na rok 
2016: 

 

  

uchwalony wydano realizacja 

  

ogółem w tym WSS ogółem w tym WSS ogółem w tym WSS 

I. 

Kalendarz  imprez 

(organizacja lub 

uczestnictwo) 10 000,00 zł   10 156,88 zł   156,88 zł 0,00 zł 

II. 

Zgrupowania i 

konsultacje (faktury i 

rachunki dotyczące 

kosztów zgrupowań, 

wystawione na WSS w 

Poznaniu, forma 

płatności – przelew) 18 000,00 zł 15 000,00 zł 18 500,00 zł 15 000,00 zł 500,00 0,00 zł 

III. 

Szkolenie i 

doszkolenie kadry 

trenersko – 

instruktorskiej, 

sędziowskiej, 

technicznej 3 000,00 zł   605,00 zł   - 2 395,00 zł 0,00 zł 

IV. 

Prowadzenie badań i 

upowszechnianie  

informacji  dotyczącej  

metodologii treningu  

sportowego         0,00 zł 0,00 zł 

V. 

Zakupy  sprzętu 

sportowego, paliwa 

do asekuracji i 

treningu, leków i 

odżywek  20 000,00 zł 8 257,00 zł 23 789,99 8 257,00 zł 3 789,99 0,00 zł 

VI. 

Opłata trenerów, 

instruktorów 

realizujących zadania 

(proporcjonalnie do 

wykonanych zadań)         0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM: 51 000,00 zł 23 257,00 zł 53 051,87 zł 23 257,00 zł 2 051,87 0,00 zł 

 
W stosunku do zakładanej kwoty wyjściowej preliminarza, na koniec roku 

zrealizowano go w 104,02%. W 100% wykonano natomiast zakładane zużycie 
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środków finansowych pochodzących z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, 

zarówno w kwestii dotacji do obozów szkoleniowych, jak i przy realizacji zakupów 
sprzętu. W realizację preliminarza wydatków zaangażowano 29 794,87 zł środków 

własnych, czyli o 7,4% więcej, niż zakładano. 
 

Od paru lat Zarząd Związku preferuje dofinansowywanie największymi kwotami, 
dwóch kategorii preliminarza. Są to obozy szkoleniowe i zakupy sprzętu. 

Dofinansowanie do obozów szkoleniowych w ostatnich latach przynosi  
coraz większe efekty, co można chociażby zauważyć w wynikach osiąganych  

przez zawodników naszych klubów, podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w sportach letnich i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Kwoty 

przeznaczane na zakupy sprzętowe są natomiast wymuszone tym, że największa 
część zapisanych w tym punkcie środków pochodzi z funduszy przekazywanych 

do rozliczenia przez kluby.  
 

ad. 6. 

Uchwała nr 7 / 2017 WZD z dnia 15 maja 2017 roku                   

– Preliminarz wydatków na rok 2018; 
 
Na podstawie § 39 pkt. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu oraz: 
 

• Uchwały nr 7 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania 
Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018; 

 
Zarząd przyjął do realizacji Porozumienie nr 294/2018, zawarte w dniu 1lutego 

2017 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,  
a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2017,  

na podstawie: 
 

• Uchwały nr … / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia … kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia do realizacji 

Porozumienia nr 294 / 2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem 
Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. 

 
Sprawa planu finansowego na rok 2018 stała się dość skomplikowana. 

Preliminarz wydatków został uzgodniony z przedstawicielami Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sportowego w dniu 22 stycznia 2018 roku – czyli dopiero w roku, 

w którym miał on być realizowany. Następnie w dniu 1 lutego 2018 roku  
w Poznaniu między Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Sportowym  zawarta została Umowa o realizację zadania 
publicznego nr 1/ds./sp/2018 pod tytułem: 

 
„Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  
na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci  
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i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych 

prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego  
przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych  

w tym systemie". 
 

Na podstawie powyższej umowy sporządzone zostało Porozumienie nr 294/2018 
ze Związkiem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo w roku 2018. Wysokość dotacji została jednak umniejszona 
w stosunku do kwot podanych w opracowanych wcześniej planach szkoleniowych 

(preliminarzach) naszego Związku, o około 6,5 % , co wynikało z opóźnienia 
naliczenia punktacji Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, 

prowadzonego przez Instytut Sportu w Warszawie. Opracowany preliminarz 
Związku opiewa na kwotę: 

 
25 594,00 zł, 

 

na którą składają się: 
 

 kwota przyznana bezpośrednio Związkowi – 16 779,00 zł; 

 
kwoty przekazane przez kluby, do rozliczenia przez Związek: 

 

 SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu – 4 715,00 zł, 

 GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski – 2 255,00 zł, 

 KSK „INTERCNTINENTAL” w Pile – 1 230,00 zł, 

 MKS „MUSZKIET” w Wieleniu – 615,00 zł. 

 
Kwota która wynika z podpisanego Porozumienia nr 294/2018 wynosi: 

 
23 837,00 zł, 

 
czyli jest niższa od tej z preliminarza o sumę: 1 757,00 zł. 

 
Zgodnie z informacja uzyskaną z WSS w Poznaniu, kwota dotacji wynikająca  

z podpisanego Porozumienia nr 294/2018, będzie w ciągu roku uzupełniona,  
na podstawie Aneksu do przedmiotowego porozumienia, po uprzednim 

otrzymaniu i podpisaniu stosownego dokumentu w tej sprawie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Integralną część Aneksu 

stanowić będzie zatwierdzony podczas konsultacji programowo-finansowych 
preliminarz Związku. 

 
W związku z powyższym przyjmowanie do realizacji preliminarza wydatków będzie 

toczyło się przez cały rok 2018. 
 

Projekt uchwały wprowadzającej do realizacji Porozumienie nr 294/2018 zostanie 
przedstawiony Zebraniu w dniu 9 maja 2018 roku. 
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ad. 7 

Uchwała nr 4 / 2012 WZD z dnia 9 maja 2012 roku – 

porozumienie z RO PZŁ w Poznaniu w sprawie strzelnicy 

LIZAWKA. 

 
W roku 2017, dzięki wysiłkowi organizacyjnemu MKS „DIANA” w Poznaniu,  

na obiekcie strzelnicy „LIZAWKA” w Poznaniu zorganizowano I Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu do rzutek, które odbywały się od 28 

września do 1 października. W ramach tych zawodów odbył się także Finał Ligi 
Strzeleckiej PZSS w strzelaniach z broni gładkolufowej.  

 
Ponadto osie do strzelań TRAP i SKEET wykorzystywane były w roku 2017  

do przeprowadzania zajęć w ramach zgrupowań Kadry Narodowej strzelectwa 
sportowego.  

 
MKS „DIANA” w Poznaniu jest także organizatorem wielu imprez 

ogólnokrajowych, które odbywają się na zmodernizowanej strzelnicy „LIZAWKA”. 

 

ad. 8 

Uchwała nr 6 / 2017 WZD z dnia 15 maja 2017 roku                   

– kierunki działania Związku w obecnej kadencji 
 

§1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zobowiązuje Zarząd 

Związku, do: 
 

1)  bieżącego publikowania wszystkich uchwał własnych oraz innych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Związku materiałów z jego posiedzeń, 

poprzez umieszczenie ich na witrynie internetowej, o następującym adresie: 
https://wzss.pl; 

 
2)  bieżącego publikowania uchwał i protokółów z obrad WZD Związku,  

na zasadach określonych w pkt 1; 
 

3)  bieżącego publikowania , na zasadach określonych w pkt 1, materiałów 
wszystkich organów działających przy Zarządzie Związku, działających na podstawie 

§ 40 Statutu Związku; 
 

4)  opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym WZD Związku 
sprawozdania: 

 
a) z realizacji Uchwał WZD Związku, złożonego z dwóch części: 

 
- finansowej – stanowiącej sprawozdanie Zarządu Związku z podejmowanych 

decyzji finansowych, 

 
- merytorycznej – dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Związku, 

do których obligowały go uchwały Zebrania, 
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b) dotyczącego realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku, 
a także wyników rywalizacji sportowej zawodników podmiotów zrzeszonych  

w Związku; 
 

5)  terminowego zwoływania corocznych WZD Sprawozdawczych Związku,  
tj. w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja roku następnego, 

 
6)  publikowania, na zasadach określonych w pkt 1, sprawozdań, o którym 

mowa w pkt 4, co najmniej na tydzień przed datą zwołania WZD Związku, w sposób 

umożliwiający do nich dostęp, tylko uprawnionym użytkownikom witryny, poprzez 
zastosowanie odpowiednich informatycznych mechanizmów identyfikacji.. 

 

W zakresie realizacji postanowień tego paragrafu, sytuacja nie uległa zmianie             
od ostatniego zebrania, czyli w całości jest on realizowany przez Zarząd Związku: 
 

1) wszystkie materiały z prac Zarządu Związku są publikowane na wskazanej 
stronie internetowej; 

 
2) obecnie zwołane Walne Zebranie Delegatów odbywa się w dniu 9 maja – 

czyli termin określony w pkt 6 został dochowany; 
 

3) sprawozdania, wzorem roku poprzedniego, opublikowano na stronie 
internetowej Związku, zgodnie z oznaczonym terminem.  

 
Zarząd Związku jest w trakcie opracowywania założeń do wdrożenia systemu 

ograniczonego dostępu do witryny internetowej. Sprawa ta będzie 
prawdopodobnie wymagała pewnych nakładów finansowych. 

 
§ 2. WZD Związku, wprowadza w życie Plan działania Związku, do końca 
kadencji obecnych jego władz, o następującej treści:  

 
1) Zarząd Związku:  

 
a) na podstawie przepisu wynikającego § 40 ust. 1 pkt 2 oraz § 41 Statutu 

Związku, dokona weryfikacji obecnych składów i ponowne powołanie do życia: 
 

- Rade Trenerów, 
 

- Kolegium Sędziów, 
 

jako stałe organy działające przy Zarządzie Związku, 
 

b) przeprowadzi analizę potrzeb w zakresie powołania do życia, na podstawie 
przepisu wynikającego § 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, komisji ds. strzeleckich 

konkurencji dynamicznych, jako stałego organu opiniodawczo – doradczego, 

działającego przy Zarządzie Związku;; 

 
Na swoim posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku, Zarząd Związku przyjął 
dwie uchwały: 
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 Uchwała nr 45 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Rady 

Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego; 
 

 Uchwała nr 46 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Kolegium 

Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 
 

Wskazane powyżej regulacje powołały do życia oba organy w zmienionych 
składach. Przewodniczącym Kolegium Sędziów pozostał Pan Stanisław Kopaniarz, 

najbardziej doświadczony sędzia klasy państwowej w naszym Związku. Nowym 
Przewodniczącym Rady Trenerów został Pan Przemysław Szemraj,  

który jest naszym trenerem koordynatorem kadry wojewódzkiej.  
 

Na tym samym posiedzeniu Zarząd Związku zajął się sprawą powołania w swojej 
strukturze Komisji ds. strzelań dynamicznych. Strzelectwo dynamiczne,  
we wszystkich swoich odmianach (IPSC, IDPA czy schotgun) staje się coraz 

bardziej atrakcyjną formą strzelectwa sportowego. Zainteresowanie 
konkurencjami dynamicznymi strzelectwa z roku na rok rośnie. Duża część 

klubów strzeleckich zaczyna specjalizować się właśnie w tych gałęziach strzelań. 
W roku 2017 nasz Związek wspierał organizację dwóch imprez: 

 

 Letnia Strzelba IPSC L.1 o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka 

Strzelectwa Sportowego; 

 

 Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Sportera. 

 
Nie można zamykać się na ten rodzaj strzelectwa sportowego, tym bardziej,  

że w swoich szeregach posiadamy osoby bardzo mocno zaangażowane, zarówno  
w strzelania IPSC, IDPA jak i Ligę Sportera. Dlatego najlepszym rozwiązanie 

wydaje się stworzenie w ramach Związku organu zajmującego się tą tematyką. 
Pierwsze podejście do tego tematu na posiedzeniu Zarządu Związku zakończyło 

się konkluzją o dalszym wspieraniu tej formy strzelectwa sportowego, chociażby 
poprzez dofinansowywanie imprez. Prace w kierunku sformalizowania organu 

koordynującego ten rodzaj strzelectwa w ramach naszego Związku będą trwały. 
Zarząd liczy tutaj na współpracę osób zaangażowanych w strzelectwo 
dynamiczne. 

 
2)  na bazie struktury działania Związku wynikającej z wymogów Statutu, 
podejmowanie przez Zarząd Związku działań organizacyjnych, w oparciu o: 

 

a)  Biuro Związku – działające na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 
Zarządu Związku, 

 
b)  Radę Trenerów, będącą ciałem doradczym w zakresie pomocy  

dla szkoleniowców i trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, a także w zakresie 
pomocy udzielanej zawodnikom i podmiotom zrzeszonym w Związku, 
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c)  działające na podstawie § 41 Statutu Związku, Kolegium Sędziów, będące 
organem wykonawczym Zarządu Związku w zakresie prawidłowości 

przeprowadzania zawodów i prowadzenia spraw sędziowskich, działającym  
na podstawie własnego regulaminu, 

 
d) inne organy powołane na podstawie § 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku,  

w zakresie działania ujętym w stosownych uchwałach; 

 
Jeżeli chodzi o zapisy § 2 pkt 2 przedmiotowej uchwały, to należy stwierdzić,               

że całość działań Zarządu oparta jest obecnie o wymienione w powyższych 
punktach organy: 

 
1) Biuro Związku, działa prawidłowo i jest na bieżąco obsługiwane  

przez Sekretarza Zarządu.  
 

2) Kolegium Sędziów WZSS podejmuje działania związane z obsługą sędziowską 
oraz merytorycznym przygotowaniem dokumentacji organizowanych 

zawodów strzeleckich, posiada stosowne akty wykonawcze, nadające 
odpowiednie kompetencje członkom i przewodniczącemu, powołane na bazie 

uchwał Zarządu Związku.  
 

3) Przedstawiciele Rady Trenerów, w szczególności jej Przewodniczący,                          
są zapraszani na każde posiedzenie Zarządu, a decyzje Zarządu związane                   

ze sprawami rozdziału sprzętu czy wspomagania pracy Trenera 
Koordynatora, są konsultowane z Przewodniczącym Rady.  

 
3)  prowadzenie przez Zarząd Związku, jego polityki finansowej w sposób 
zapewniający utrzymanie płynności finansowej, a także wypracowywanie 

racjonalnych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi, realizującymi zadania finansowe Związku w oparciu o stosowne 

pełnomocnictwa i umowy; 

 
Przedstawione sprawozdanie finansowe jasno wskazuje, że punkt ten jest 

realizowany prawidłowo. Związek posiada dodatni bilans zysków i strat, co zostało 
zawarte w części sprawozdania odnoszącej się do spraw finansowych.  

 
4)  zrealizowanie i zakończenie przez Zarząd Związku procesu zmiany siedziby 
Związku; 

W tym zakresie funkcjonują już w Związku dwie uchwały jego Zarządu: 

 

 Uchwała nr 16 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na przystąpienie do projektu dotyczącego zagospodarowania nowej siedziby 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w budynku  
przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu, dla celów prowadzenia działalności 

statutowej; 
 

 Uchwała nr 30 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały 
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nr 16 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

z dnia 22 marca 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  
do projektu dotyczącego zagospodarowania nowej siedziby Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w budynku przy ul. Starołęckiej 36  
w Poznaniu, dla celów prowadzenia działalności statutowej. 

 
Formalne przejęcie nowej siedziby Związku nastąpi prawdopodobnie na jesień 

roku 2018. Do tego czasu nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań  
w tym zakresie. 

 
5)  zapewnienie przez Zarząd Związku prawidłowego funkcjonowania Biura 
Związku wraz przeprowadzeniem analizy w zakresie możliwości jego funkcjonowania 

w oparciu o zatrudnienie osób spoza Zarządu Związku; 

 
Funkcjonalność Biura Związku nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednimi 

latami. Należy uznać, że obecne rozwiązania, w dużej części oparte na współpracy 
z WSS w Poznaniu, są optymalne. 

 
Sprawa zatrudnienia pracowników Biura Związku pozostaje bez zmian. Obecnie 

Związek nie dysponuje stałym źródłem dochodu umożliwiającym zatrudnienie 
osób w Biurze Związku. 
 

6)  na bazie Biura Związku terminowa obsługa spraw jego członków  

przez Zarząd Związku i działające przy nim organy, o których mowa w pkt 1; 

 
W roku 2017 nie odnotowano szczególnych opóźnień w realizacji zadań 

związanych z obsługą członków Związku. Opóźnienia w dostarczeniu nowych 
licencji klubowych czy też zawodniczych wynikały z zatoru jaki powstał w Biurze 

PZSS. Wydaje się, że bezpośrednią przyczyną tych opóźnień były zmiany 
dokonane w regulaminach PZSS w roku 2016, a co za tym idzie  

złe zdiagnozowanie potrzeb Biura PZSS w nowej sytuacji, związanej z corocznym 
licencjonowaniem klubów.  

 
7)  utrzymanie w sprawności i ewentualna modernizacja posiadanego sprzętu 
informatycznego i teleinformatycznego, a także wypracowanie w oparciu o dostępne 

technologie, metody przeprowadzania posiedzeń władz Związku oraz organów,  
o których mowa w pkt 1, na zasadach telekonferencji; 

 

Sprzęt Związku jest sprawny. Ewentualne zakupy nowego sprzętu do obsługi 
Biura Związku i jego organów, są ściśle związane ze zmiana siedziby Związku.  

Jak już zaznaczono w pkt 4 niniejszego opracowania, w fazie prób znajduje się 
platforma konferencyjna założona na serwerze firmy „mantykora.net”.  

Pełen system zostanie wprowadzony po zmianie siedziby Związku. 
 

8)  dofinansowywanie przez Zarząd Związku działalności lub wsparcie 

sprzętowe, poszczególnych klubów, w oparciu o efekty ich startów w zawodach 
ogólnopolskich; 

 

Powyższa sprawa została już omówiona w pkt. 5 niniejszego opracowania.                    
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9)  stałe monitorowanie przez Zarząd Związku realizacji Uchwały nr 4 / 2012 

WZD Związku z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia 
w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego  

w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 
Sportowego, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu  

oraz  wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu 
Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica 
„Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu  

15 listopada 2011 r. w Poznaniu; 
 
Powyższa sprawa została już omówiona w pkt. 7 niniejszego opracowania. 
 

10) występowanie przez Zarząd Związku z odpowiednimi projektami działań 

mających na celu upowszechnianie strzelectwa sportowego, skierowanymi do władz 
samorządowych i innych instytucji w celu pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych, na realizację celów statutowych Związku; 

 
Jak wykazują sprawozdania za rok 2017, kondycja finansowa Związku  

jest bardzo dobra, co pozwala na większe zaangażowanie środków własnych różne 
formy wspierania działań, ukierunkowanych na realizację celów statutowych. 
Dlatego Zarząd Związku nie szuka obecnie na siłę dofinansowania swoich działań 

z funduszy instytucji samorządowych. W chwili obecnej najbardziej 
zaawansowane rozmowy w tym zakresie prowadzone są z samorządem w Rawiczu, 

gdzie możliwa jest przebudowa całości strzelnicy kulowe, w tym inwestycja  
w 300m, karabinową oś strzelecką.  

 
W roku 2017 Zarząd Związku skupiał się na dofinansowywaniu swoich działań  

ze środków własnych, co zostało obszernie omówione w sprawozdaniu 
finansowym. 

 
Wzorem roku poprzedniego po raz kolejny Związek uczestniczył w imprezach 

targowych, promujących szeroko rozumiane strzelectwo. Były to: 
 

1) Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE, organizowane przez Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, gdzie Związek miał swoje stoisko promujące Związek  

i jego kluby. W ramach stoiska prezentowano trenażery strzeleckie  
do strzelań pistoletowych, karabinowych i ze strzelby gładko lufowej. 

Rozegrano na nich również zawody przewidziane zarówno  
dla zwiedzających, jak i wystawców. Nagrody w tych zawodach zostały 

wręczone przez Prezesa Związku i Dyrektora Projektu zarządzającego  
tymi targami. 

 
2) Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting – organizowane 

przez Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Udział 

w tej imprezie był ograniczony do przyjęcia przez Związek patronatu  
nad imprezą. W tym przypadku przede wszystkim Związek zaistniał  

w materiałach promocyjnych imprezy targowej.  



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 

SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 19 

 
  

 
Udział w powyższych imprezach targowych mieści się w pojęciu promocji 
strzelectwa sportowego. Na szczególną uwagę zasługują tu targi KNIEJE,  

gdyż odbywają się na terenie miasta Poznania i skupiają w szczególności 
publiczność z terenu naszego województwa. Zarząd Związku planuje  

też zwiększenie zaangażowania w promocję Związku poszczególnych jego 
członków, którzy dzięki uczestnictwu w imprezie targowej, w ramach stoiska 

WZSS, będą mogli promować swoją działalność, na terenie swoich miejscowości  
i regionów.  

 
Najistotniejsze jest także to, że w roku 2017, Związek ponosił niewielkie koszty, 
związane z tego typu działaniami. Największe słowa podziękowania, dotyczące 

promocji Związku na imprezie targowej należą się Panu Przemysławowi 
Szemrajowi i Panu Wojciechowi Kowalczykowi, którzy włożyli największy wkład  

w budowę stoiska i promocję działań Związku.  
 

11)  cykliczne organizowanie przez Zarząd Związku zawodów rangi Mistrzostw 

Wielkopolski, a także wspieranie organizacyjne lub finansowe, istniejących już imprez 
w zakresie wszystkich dziedzin strzelectwa; 

 

W roku 2017 Związek zorganizował trzy imprezy rangi Mistrzostw Wielkopolski: 
 

 Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej - Rawicz,  

11 marca 2017 r., 

 I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w konkurencjach strzelania do rzutków 

- Poznań, 28 września – 1 października 2017 r., 

 Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z pistoletu sportowego i pistoletu 

centralnego zapłonu 2017 - Poznań 6 – 7 października 2017 r.  
 

O ile nie można mieć zastrzeżeń do pierwszej z imprez, rozgrywanej w Rawiczu,  
to dwie pozostałe pozostawiają dużo do życzenia i nie chodzi tu o sposób  

ich organizacji, a o frekwencję zawodników.  
 

Mistrzostwa w strzelaniach pneumatycznych, są imprezą skierowaną  
do szerokiego grona zawodników, rozgrywana w formule OPEN. Zawodnicy 

klubów WZSS startują w nich w dużej ilości, a dodatkowo mają okazję 
rywalizować nie tylko w gronie wielkopolskich klubów, ale także z zawodnikami: 

WKS „ŚLĄSK” Wrocław, GKS „GWARDIA” Zielona Góra, czy w poprzednich 
edycjach CWKS „LEGIA” Warszawa. Ilość osobo startów jest duża, co zmusiło 

organizatora do zwiększenia liczby stanowisk strzeleckich. Impreza oczywiście jest 
deficytowa i Związek do niej dopłaca, jednak jej poziom, fakt, że jest ona w stanie 

przyciągnąć zawodników z innych województw, a na dodatek z wiodących klubów, 
powoduje, że wydatek ponoszony przez Związek jest jak najbardziej uzasadniony. 

 
Problemem są pozostałe dwie imprezy. Szczególnie należy zwrócić uwagę  

na Mistrzostwa pistoletowe. W edycji tej imprezy, w roku 2017 zanotowano  
72 osobostarty. Gdyby nie zawodnicy z poznańskich klubów, a w szczególności 

SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, to tych startów byłoby jeszcze mniej. 
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Przykładowo: w konkurencji Pistolet sportowy 20 strzałów mężczyźni –  

na 39 sklasyfikowanych zawodników, 19 było z „DWORU GRUNWALDZKIEGO”, 
to blisko 49% wszystkich uczestników. W konkurencji strzelania z Pcz sytuacja 

jest podobna, na 26 startujących – 12 to zawodnicy  
„DWORU GRUNWALDZKIEGO” – 46%. Jeżeli chodzi o starty kobiet, to razem 

wszystkich startów było 7, a startowały reprezentantki tylko trzech klubów:  
SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski  

i SS „BELLONA” w Kaliszu. Należy poddać szczegółowej analizie tę imprezę  
i wskazać dlaczego nie cieszy się ona praktycznie żadnym zainteresowaniem. 

Ponadto w roku 2017 miało miejsce jeszcze jedno, dość istotne zdarzenie. Osoby, 
które zgłosiły swoje starty, nie przybyły na zawody, często blokując występ 

osobom, które chciały wystartować.  
 

W przypadku Mistrzostw w strzelaniach do rzutków, także należy mieć spore 
zastrzeżenia, co do frekwencji zawodników w kategorii OPEN. W dwóch 
konkurencjach rozgrywanych w ramach tej imprezy, osobostarty przedstawiały 

się następująco: 
 

 Skeet 75 rzutków - open - 3 osobostarty, 

 Trap 75 rzutków - open - 16 osobostartów. 

 

Jak na ilość wydanych licencji zawodniczych do strzelania ze strzelby 
głodkolufowej, ilość osobostartów zawodnikó z Wielkopolski jest praktycznie 

znikoma. W czasie tej imprezy nie zawiedli zawodnicy wyczynowi z całej Polski, 
jednak trzeba sobie szczerze powiedzieć, że zawody były połączone z Finałem Ligi 

Strzeleckiej PZSS, co na pewno znacznie wpłynęło na wysoka frekwencję. 
 

Przez długi okres czasu w naszym województwie nie rozgrywano żadnych imprez 
rangi Mistrzostwa Wielkopolski. Od paru lat zaczęliśmy je organizować,  

na wyraźne głosy i wnioski delegatów, zgłaszane podczas Walnych Zebrań 
Związku. Od trzech lat przeprowadzamy poważną imprezę w Rawiczu, 

wprowadzoną już na stałe do kalendarza imprez PZSS. Mamy szansę  
na to, że impreza w konkurencjach strzelania do rzutków, także stanie się 

poważną, ogólnopolską imprezą strzelecką. Jednak bez wsparcia naszych klubów 
i ich zawodników, zawody te będą zawsze deficytowe, a organizowanie  

ich dla zawodników z innych województw, mija się trochę z celem.  
 
Należy zastanowić się nad wprowadzeniem przez Związek mechanizmów, 

zapewniających frekwencję zawodników naszych klubów na wskazanych 
imprezach. To rozwiązanie jest obarczone wieloma wadami, ale jeżeli nasi 

członkowie zwyczajni nie widzą potrzeby wspierania Związku, a często w ostatnim 
czasie widzą potrzebę wspierania swoich klubów przez Związek, to może przyszedł 

czas na takie rozwiązania.  
 

Poruszona kwestia musi być głęboko przemyślana i przeanalizowana. Trzeba  
też pamiętać, że przyjęte rozwiązania nie mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek 

Związku.  
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W tym roku zaczęliśmy także wspierać zawody strzelectwa dynamicznego. 

Dofinansowano dwie imprezy strzelectwa dynamicznego: 
 

 Letnia Strzelba IPSC L.l o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka 

Strzelectwa Sportowego – zorganizowanej przez Klub Strzelecki „TARCZA” 

w Szamotułach w miejscowości Podstolice, termin zawodów: 29-30 lipca 
2017 roku, 

 

 Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Sportera – której współorganizatorem 

było Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu, termin zawodów: 

26-27 sierpnia 2017 roku. 
 

To nowa forma działania Związku, która nie miała dotychczas miejsca.  
Obie imprezy wsparto kwotami 2 500,00 zł, co oznacza łączny koszt poniesiony 
przez Związek w wysokości 5 000,00 zł. Także w tym obszarze należy 

zintensyfikować działania naszego Związku. Sprawa jest do przemyślenia  
i wypracowania rozwiązań, dających możliwości promocji Związku. 

 
Ponadto kolejny rok, dzięki pracy Pana Józefa Rowickiego, któremu  

w tym miejscu bardzo dziękuję za zaangażowanie, mamy kalendarz imprez 
strzeleckich województwa wielkopolskiego, który został opublikowany na stronie 

internetowej Związku.  
 

12)  bieżące aktualizowanie przez Zarząd Związku preliminarza wydatków  

pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji udzielanych  
przez WZD Związku; 

 
Powyższe zagadnienie zostało wyczerpująco omówione w punkcie 5 niniejszego 
opracowania. 

 
13) wspomaganie merytoryczne i finansowe przez Zarząd Związku: 

 

a) oraz organy, o których mowa w pkt 1, przedsięwzięć szkoleniowych 
organizowanych przez członków Związku; 

 
b) działalności trenera koordynatora kadry wojewódzkiej i Rady Trenerów; 

 

Powyższe zagadnienia zostały wyczerpująco omówione w pkt 5 sprawozdania 
finansowego oraz pkt 5 niniejszego opracowania. Dodatkowo ponownie należy 

dodać, że Przewodniczący Rady Trenerów czynnie uczestniczy w zebraniach 
Zarządu Związku, a wszelkie decyzje w zakresie szkoleń, obozów i ewentualnego 

zakupu i przekazania sprzętu, są z nim na bieżąco konsultowane. 
 

14)  wypracowanie przez Zarząd Związku w porozumieniu z Kolegium Sędziów, 

nowej formuły rejestracji zawodów w kalendarzu imprez Związku  
wraz z uproszczeniem procesu zatwierdzania ich regulaminów i obsad sędziowskich,  
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w miarę możliwości opartej o elektroniczną drogę wymiany informacji pomiędzy 
członkami Związku i Kolegium Sędziów ; 

 

Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie elektronicznej rejestracji zawodów, 
za pośrednictwem strony internetowej Związku. W ramach tej platformy, 

zatwierdzanie zawodów również odbywałoby się drogą elektroniczną.  
Do wypracowania modelu tych operacji niezbędna będzie współpraca  

z wykwalifikowanym informatykiem, który zbuduje odpowiednie podstrony naszej 
witryny internetowej. Powyższe rozwiązanie będzie oparte o weryfikację 

użytkowników końcowych – przedstawicieli klubów, za pomocą unikalnego loginu 
i hasła, które będą nadawane przez administratora strony Związku. Nie będzie 

możliwości samodzielnego zakładania użytkowników witryny.  
 

Powyższe rozwiązanie powinno także zautomatyzować tworzenie kalendarza 
imprez strzeleckich, który byłby tworzony przez samych zainteresowanych, 

poprzez wprowadzenie danych do odpowiednich formatek witryny. Wprowadzanie 
imprez do kalendarza byłoby możliwe tylko przez zidentyfikowanych 

użytkowników, o czym mowa powyżej. Moduł kalendarza powinien mieć 
możliwość dodawania dokumentów w plikach .pdf, co jest niezbędne  
do potwierdzenia operacji opłaty za zawody, czy umieszczenia komunikatu  

i regulaminu zawodów. Zawody, które nie będą miały zatwierdzonego regulaminu 
i obsady sędziowskiej zostaną automatycznie usunięte z kalendarza. Dzięki tym 

rozwiązaniom, na koniec roku powstanie kalendarz imprez w których start będzie 
upoważniał do przedłużenia licencji zawodniczej.  

 
Sprawa będzie wymagała nakładów finansowych. 

 
Wprowadzone rozwiązania mogą zostać częściowo oparte o podpis elektroniczny, 

dlatego ich wypracowania zajmie jeszcze jakiś czas. Ponadto finansowanie nowych 
przedsięwzięć Związku jest trochę uzależnione od sfinansowania nowej siedziby 

Związku, co uszczupli nieco finanse naszej organizacji.  
 

15)  zapewnienie przez Zarząd Związku środków finansowych na realizację celów 

określonych w pkt od 1 do 14; 

 
O zapewnieniu środków finansowych na realizację zadań Związku w roku 2017 

świadczy zarówno sprawozdanie finansowe jak i pkt. 5 niniejszego opracowania, 
dotyczący analizy wykonania Preliminarza wydatków na rok 2017.  

 
16)  poprawienie ściągalności składek członkowskich przez Zarząd Związku,  
od podmiotów zrzeszonych w Związku oraz ostateczne uregulowanie zaległości  

w tym zakresie, pochodzących z poprzednich lat; 

 
Sprawy związane ze ściągalnością składek członkowskich zostały bardzo 

szczegółowo omówione zarówno w części finansowej sprawozdania,                          
jak i w pkt 2 niniejszym opracowania. 
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17) przeprowadzenie przez Zarząd Związku analizy zasad finansowania 
funduszy Związku, wynikających z Regulaminu składek i innych opłat członkowskich 

Związku, wprowadzonego na podstawie następujących aktów: 
 

a) Uchwała nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 

 

b) Uchwała nr 4 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie dalszego 

obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego w życie Uchwałą nr 

2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r., 

 
c) Uchwała nr 3 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 
 

d) Uchwała nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Regulaminu składek i innych opłat członkowskich 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;  

 
18) na podstawie analizy, o której mowa w pkt 17, Zarząd Związku: 

 
a) opracuje niezbędne nowelizacje Regulaminu składek i innych opłat 

członkowskich Związku, wynikające również ze zmiany cyklu opłacania składek 
członkowskich w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, 

 

b) rozważy możliwości utworzenia w ramach majątku Związku funduszu 
celowego, umożliwiającego zatrudnienie pracowników w Biurze Związku;;  

 
19) utworzenie w strukturze Zarządu Związku zespołu, który zajmie się  

przeanalizowaniem pod kątem prawnym, a także funkcjonalnym Statutu Związku  
i opracowaniem projektu ewentualnych jego zmian; 

 
20) opracowanie przez Zarząd sytemu potwierdzania uczestnictwa klubu  

w systemie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w danym roku 
kalendarzowym, niezbędnego do procesu corocznego licencjonowania klubów  

przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, który zostanie wprowadzony w życie  
do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

 
§ 3.  Zarząd Związku przedstawi na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w roku 

2018: 
 
1)  stan prac związanych z realizacją postanowień § 2 od pkt 17 do pkt 19; 
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2)  ocenę funkcjonowania rozwiązań, o których mowa w § 2 pkt 20. 

 
Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku, zgodnie  

z przyjętą Uchwałą nr 12 / 2018 Zarządu WZSS z dnia 10 kwietnia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjął dwa projekty uchwał 
WZD Związku: 

 

 projekt Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik  
nr 1 do uchwały; 

 

 projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Związku w sprawie 

potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 

spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki 
w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

 

Pierwszy z projektów dotyczy całkowitej zmiany Regulaminu składkowego. 
Uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanych rozwiązań  

jest przede wszystkim dostosowanie regulacji dotyczących składek członkowskich 
naszego związku, do zasad opłacania składki w Polskim Związku Strzelectwa 

Sportowego. Obecnie składka w PZSS opłacania jest do końca października roku 
poprzedniego, co rodzi sprzeczność z dotychczasowymi zasadami jej opłacania, 

które obowiązywały w naszym Związku. Ponadto nowy regulamin bardziej 
szczegółowo odnosi się do zasad zarządzania funduszem Kolegium Sędziów 

WZSS, a także jasno określa zasady powstania i ustania obowiązku opłacania 
składki. 

 
Drugi projekt wynika wprost z § 2 pkt 20 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania 

Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja  
2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. Uregulowania 
dotyczące potwierdzania zniżki w rocznej opłacie za licencję klubową PZSS,  

przez związek wojewódzki, nie mają do końca umocowania w przepisach PZSS, 
pozostawiając tym samym pewną dowolność interpretacji prawa do tej ulgi, 

związkom wojewódzkim. Wypracowanie tego rozwiązania zajęło więcej czasu,  
niż ten zakładany w cytowanym przepisie, ale dzięki temu proponowany projekt 
został opracowany na podstawie doświadczeń zebranych z dwóch lat 

funkcjonowania możliwości udzielenia tej zniżki. W związku z powyższym 
powinien on odpowiadać potrzebom członków zwyczajnych naszego Związku. 

Podstawowym powodem niezachowania terminu wynikającego z uchwały Walnego 
Zebrania Delegatów Związku, był fakt, że przepisy PZSS nie dają żadnego 

umocowania w przedmiocie potwierdzania tytułu do zniżki, przez związki 
wojewódzkie. Wypracowanie proponowanego modelu postępowania wynika  

z obserwacji stanu faktycznego, który miał miejsce w trakcie licencjonowania 
klubów na rok 2018.  
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Na swoim posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku, Zarząd Związku 
przyjął: 

 

 Uchwała nr 47 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu 
Doradczego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

do spraw statutowych. 
 

W skład tego zespołu weszli: 
 

przewodniczący – Pan Mateusz Dziubek, 
członek – Pan Piotr Leśniewski. 

 
Obaj członkowie zespołu mają wykształcenie prawnicze. W chwili obecnej prace 

zespołu będą skupione na zmianach w zakresie: 
 

 zmiany § 29 ust. 1 pkt 3 – liczba delegatów członka zwyczajnego wynikająca 

z liczby jego członków – zmiana w kierunku zastąpienia liczby członków, 

liczbą członków posiadających licencję zawodniczą PZSS, 
 

 przeanalizowanie zasadności funkcjonowania zapisu § 29 ust. 1 pkt 4 – 

wyliczanie liczby delegatów z ilości zawodników posiadających określone 
klasy sportowe, 

 

 przeanalizowanie wyliczenia kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, 

zawartego w § 33, 
 

 przeanalizowanie zapisu § 35 ust. 1 w zakresie liczebności Zarządu Związku 

i nazwy funkcji jego członków, w tym także ewentualnej potrzeby 

wprowadzenia stanowiska trzeciego wiceprezesa, co wiąże się bezpośrednio 
z możliwością ustanowienia rejonizacji obsługi poszczególnych klubów  

na terenie całego województwa, 
 

 przeanalizowanie wyliczenia kompetencji Zarządu Związku, zawartego  

w § 39, 
 

 przeanalizowania w porozumieniu z Kolegium Sędziów Związku liczebności 

składu tego organu, wynikającego z § 41 ust. 2, 

 

 przeanalizowania w porozumieniu z komisja Rewizyjną Związku liczebności 

składu tego organu, wynikającego z § 43 ust. 1, a także ewentualnej 
potrzeby wprowadzenia stanowiska wiceprzewodniczącego tego organu, 

 

 uproszczenia zapisów § 55, związanych z zasadami reprezentacji Związku, 
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 wprowadzenia innych zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa  

w zakresie stowarzyszeń i sportu, 

 

 jeżeli będzie taka potrzebna, dostosowania przepisów statutu Związku  

do wprowadzonego, nowego regulaminu składkowego. 
 

Jak widać zakres tych prac jest szeroki, tak więc prace nad statutem będą trwały 
jeszcze przez cały rok 2018.  

 

ad. 8 

Inne działania Zarządu WZSS. 
 
Poza działaniami, które przedstawiono w tym opracowaniu Zarząd WZSS 

podejmował też inne działania, mające na celu unormowanie spraw Związku.  
 

Ustanie członkostwa zwyczajnego w Związku: 
 

W roku 2017 ustało członkostwo w Związku następujących podmiotów: 
 

 Uchwała nr 10 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustania członkostwa  

w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Młodzieżowego Klubu 
Strzeleckiego „KALIBER, 62 – 200 Gniezno, ul. Mickiewicza 4a / 6 – Zarząd 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie pisemnego 
wniosku z dnia 3 marca 2017 roku, L.dz. WZSS-20/2017, stwierdził 

ustanie członkowstwa w Związku: Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego 
„KALIBER”, 62 – 200 Gniezno, ul. Mickiewicza 4a / 6, zarejestrowanego  

pod numerem ewidencyjnym 6/W1/11, przyjętego Uchwałą nr 7 / 2009 
Zarządu Związku z dnia 2 marca 2009 roku; 

 

 Uchwała nr 11 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Międzyszkolnego Klubu 

Strzeleckiego LOK "BASZTA", 63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 9  
– Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 

pisemnego wniosku z dnia 28 lutego 2017 roku, L.dz. WZSS-19/2017, 
stwierdził ustanie członkowstwa w Związku: Międzyszkolnego Klubu 

Strzeleckiego LOK "BASZTA", 63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 9, 
zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 5/W1/11; 

 

 Uchwała nr 12 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego, 64 - 700 Czarnków, ul. Sarbska 46 – Zarząd Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 

31 grudnia 2016 roku, L.dz. WZSS-22/2017 (data wpływu do Związku  
– 15 marca 2017 r.), stwierdził ustanie członkowstwa w Związku: 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 

SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 27 

 
  

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 64 - 700 Czarnków, ul. Sarbska 46, 

zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 33/W1/14, przyjętego 
Uchwałą nr 7/2014 Zarządu Związku z dnia 10 marca 2014 roku; 

 

 Uchwała nr 13 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Sekcji Strzeleckiej 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 63 - 860 Pogorzela, ul. Wiosny Ludów 17 
– Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 

pisemnego wniosku z dnia 2 marca 2017 roku, L.dz. WZSS-21/2017, 
stwierdził ustanie członkowstwa w Związku: Sekcji Strzeleckiej Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego, 63 - 860 Pogorzela, ul. Wiosny Ludów 17, 
zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 31/W1/13, przyjętego 

Uchwałą nr 8 / 2013 Zarządu Związku z dnia 10 kwietnia 2013 roku; 
 

 Uchwała nr 14 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustania członkostwa  

w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Ostrowie Wlkp., 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 

87 – Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, z uwagi  
na notoryczne uchylanie się od brania udziału w pracach Związku, 

stwierdził ustanie członkowstwa w Związku: Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Ostrowie Wlkp., 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 

87, zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 36/W1/15, przyjętego 
do Związku na podstawie § 3 Uchwały nr 4/2015 Zarządu Związku  

z dnia 8 kwietnia 2015 roku. 
 

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do WZSS: 
 

W roku 2017 przyjęto w poczet członków zwyczajnych Związku następujące 
podmioty: 

 

 Uchwała nr 5 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków 
zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Kaliskiego 

Bractwa Strzelców Kurkowych, 62 – 800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9  
– Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 

pisemnego wniosku z dnia 25 listopada 2016 roku, Ldz. WZSS-35/2016, 
przyjął w poczet członków zwyczajnych Związku: Kaliskie Bractwo 

Strzelców Kurkowych, 62 – 800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9,  
KRS: 0000042696, REGON: 250500140, NIP: 6181824735, pod numerem 

ewidencyjnym WZSS – 28/W1/12, przydzielonym podmiotowi,  
o którym powyżej, na podstawie Uchwały nr 11 / 2012 Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 17 lutego 2012 r., 
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kaliskiego Bractwa Strzelców 
Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, 62 – 800 Kalisz, uchylonej na podstawie 
Uchwały nr 5 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
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Sportowego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustania członkostwa  

w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kaliskiego 
Bractwa Strzelców Kurkowych, 62 – 800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9; 

 

 Uchwała nr 6 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków 
zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,  

TMA 1993 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
62 – 800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 – Zarząd Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, na podstawie pisemnego wniosku z dnia  
10 stycznia 2017 roku, Ldz. WZSS-4/2017, przyjął w poczet członków 

zwyczajnych Związku: TMA 1993 Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 62 – 800 Kalisz, ul. Częstochowska 25,  

KRS: 0000652683, REGON: 365855470, NIP: 6182155609, pod numerem 
ewidencyjnym WZSS – 38/W1/17; 

 

 Uchwała nr 27 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków 
zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Klubu 

Żołnierzy Rezerwy „COMMANDO” Liga Obrony Kraju, 61 – 894 Poznań,  
ul. Niezłomnych 1 – Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 27 kwietnia  
2017 roku, Ldz. WZSS-30/2017, przyjął w poczet członków zwyczajnych 

Związku: Klub Żołnierzy Rezerwy „COMMANDO”, Liga Obrony Kraju,  
61 – 894 Poznań, ul. Niezłomnych 1, będący strukturą organizacyjną  

Ligi Obrony Kraju, stowarzyszenia zarejestrowanego  
pod nr KRS: 0000086818; REGON: 007026244; NIP: 5210086832,  

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 39/W1/17;  
 

 Uchwała nr 31 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, 64 – 720 Lubasz, ul. Nowa 24 

– Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 
pisemnego wniosku z dnia 14 czerwca 2017 roku, Ldz. WZSS-38/2017, 

przyjął w poczet członków zwyczajnych Związku: Nadnoteckie 
Stowarzyszenie Strzeleckie, 64 – 720 Lubasz, ul. Nowa 24,  

KRS: 0000667931; REGON: 366769642; NIP: 7632134684, pod numerem 
ewidencyjnym WZSS – 40/W1/17; 

 

 Uchwała nr 37 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przyjęcia w poczet 
członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 

Stowarzyszenia Strzeleckiego „DYWIZJON, 60 – 688 Poznań, os. Jana III 
Sobieskiego 14 / 41 – Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 7 września 2017 
roku, Ldz. WZSS-45/2017, przyjął w poczet członków zwyczajnych 

Związku: Stowarzyszenie Strzeleckie „DYWIZJON”, 60 – 688 Poznań,  
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os. Jana III Sobieskiego 14 / 41, Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 

Prezydenta Miasta Poznania nr 81; REGON: 367788819; NIP: 9721276576, 
pod numerem ewidencyjnym WZSS – 41/W1/17. 

 
Udział w pracach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

 
W roku 2017 Zarząd Związku wyznaczył delegata na Walne Zebranie Delegatów 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na podstawie Uchwały nr 29 / 2017 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Sportowego – wybrany został Pan Wiesław Chiliński. 
 

Podsumowanie 

 
Reasumując, niniejsze sprawozdanie ma na celu przekazanie Delegatom 

podstawowej informacji na temat działań podejmowanych przez Zarząd Związku 
w roku 2017.  

 
W roku 2018 dojdzie do zmiany siedziby Związku. Zarząd będzie musiał 

zapewnić środki finansowe na jej urządzenie. Poza tym potrzeba chwili wydaje się 
wprowadzenie nowej formuły organizacji posiedzeń Zarządu, opartej w większej 

mierze na systemie telekonferencyjnym. Taka forma odbywania posiedzeń 
Zarządu jest mniej kłopotliwa dla jego członków, którzy mieszkają i przebywają  

na co dzień w różnych częściach naszego województwa. Ta forma znacznie 
usprawniłaby działania wszystkich organów Związku. 

 
Nowym wyzwaniem będzie także wypracowanie nowoczesnej formuły 

zarządzania zawodami strzeleckimi na terenie naszego województwa. Prace  
nad tym projektem będą realizowane przez cały rok 2018, jednak należy się 

przygotować na to, że w pełni funkcjonalny system będzie wprowadzony w roku 
2020, a rok 2019 może być rokiem testów.  

 

Z perspektywy roku 2017, jak i lat poprzednich, na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że większość przedsięwzięć Związku finansowanych  

jest ze środków własnych, które nie podlegają różnym rygorom budżetowym,  
co znacznie ułatwia pracę. Podstawowym celem działań Zarządu Związku 

powinno być podejmowanie dalszych inicjatyw, które pozwolą na płynną,  
nie zagrożoną brakiem środków finansowych, pracę umożliwiającą realizację 

podstawowych celów statutowych. Priorytetem będzie również promocja 
strzelectwa sportowego, w szczególności oparta o współpracę z instytucjami 

organizującymi na terenie kraju imprezy targowe, gdzie łatwo znaleźć odbiorców, 
do których chcemy adresować nasz przekaz. 

 


