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Poznań, dnia 4 maja 2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

ZA ROK 2018 
ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ 
ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 

W roku 2018, w obrębie wewnętrznych przepisów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, poza Statutem obowiązywało 10 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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Powyższe uchwały zostaną uchylone na podstawie: 

 

 Uchwały nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, 

 
która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.  

 

2. Uchwała 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                     
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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. 

 

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 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 

Sportowego, na rok 2018. 

 
9. Uchwała nr 5 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2019. 

 
10. Uchwała nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. 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. 

 
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 – bez Uchwały nr 3/2018, która 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku; 

3. Uchwała nr 4/2018 – potwierdzanie przez Związek przesłanki do przyznania 

zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej PZSS; 
4. Uchwała nr 3/2009 – współpraca z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 

Strzelectwa; 

5. Uchwała nr 5/2009 – praca Zarządu Związku; 
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6. Uchwała nr 2/2018 – Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 

Sportowego, na rok 2018; 
7. Uchwała nr 5/2018 – Preliminarz wydatków na rok 2019; 

8. Uchwała nr 4/2012 – Porozumienie w sprawie Lizawki; 

9. Uchwała nr 6/2017 – kierunki działania Związku w obecnej kadencji; 
10. Inne działania Zarządu WZSS, 

11. Działania w zakresie realizacji podstawowego celu Związku, zapisanego  

w § 9 pkt 4 jego Statutu - Reprezentowanie, ochrona praw i interesów  

oraz koordynowanie działań wszystkich członków związku. 

 

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 2018, 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 

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.  

 

Na Walnym Zebraniu Delegatów Związku, które będzie miało miejsce w dniu  
15 maja 2019 roku, zostanie przedstawiony projekt zmian Statutu Związku, 

przyjęty stosowną uchwała jego Zarządu. 

 
Do spraw statutowych będzie się odwoływać także pkt 9 niniejszego opracowania. 
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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  

– bez Uchwały nr 3/2018, która wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2019 roku. 
 
Jak już wspominano powyżej, w roku 2018 obowiązywał regulamin składkowy  

w brzmieniu wprowadzonym przez Uchwałę 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. W roku 2018 Walne Zebranie Delegatów Związku powołało:  
 

 Uchwałę nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, 

 

która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, uchylając jednocześnie 
przepisy: 

 

1) 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; 

 
2) Uchwały 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.; 

 

3) Uchwały 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; 
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4) Uchwały 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. 

 

Wskazana powyżej uchwała nr 3/2018, wprowadza również z dniem 1 stycznia 
2019 roku nowy Regulamin Składek i innych opłat członkowskich, wyznaczając 

jednocześnie przepisy przejściowe, dotyczące zasad opłacania składek 

członkowskich w roku 2019. Zasady te są następujące: 

 

 W stosunku do składek i innych opłat członkowskich, członków Związku 
zobowiązanych z mocy Statutu Związku, do ich opłacenia na jego rzecz, 
przyjętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, należnych za rok 2019  
i lata poprzednie, obowiązują przepisy Regulaminu składek i innych opłat 
członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  
w Poznaniu, wprowadzonego na mocy Uchwały 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. 

 

 Nowy Regulamin obowiązuje w pełnym zakresie od dnia wejścia w życie, 
wszystkich członków Związku zobowiązanych z mocy Statutu Związku,  
do opłacenia składek i innych opłat członkowskich na jego rzecz,  
którzy zostali przyjęci po dniu 1 stycznia 2019 roku oraz w stosunku  
do składek należnych za rok 2020 i lata następne. 

 
Nowelizacja ta wynikała 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. 

 

Tak więc w roku 2018 składki członkowskie były opłacane według przepisów 
sprzed nowelizacji, o której mowa w uchwale nr 3/2018 Walnego Zebrania 

Delegatów. Należy jednak zaznaczyć, że wspominane powyżej przepisy przejściowe 

przedmiotowej uchwały, wprowadzą w roku 2019 konieczność opłacenia dwóch 

składek członkowskich, za rok 2019 i 2020. Będzie to jednak okres przejściowy, 
trwający tylko jeden rok. 

 

W II części sprawozdania dotyczącego spraw finansowych są zawarte szczegółowe 
dane dotyczące wykonywania postanowień uchwalonego przez WZD przepisu, 

regulującego składki członków zwyczajnych w roku 2018. Ponadto część V 

przedmiotowego sprawozdania odnosi się do Funduszu Kolegium Sędziów 
Związku, który również funkcjonuje na podstawie przywołanych powyżej uchwał 

WZD, obowiązujących w roku 2018.  

 
Zarząd Związku chce jeszcze raz przypomnieć, że zgodnie z § 4 Regulaminu 

składek i innych opłat członkowskich Związku (Uchwała nr 4/2014 WZD), 
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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. 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 na oczekiwaniu na notę składkową,  

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.  

 

ad. 3 

Uchwała nr 4/2018 z dnia 9 maja 2018 roku 
– potwierdzanie przez Związek przesłanki do przyznania zniżki 

w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej 
PZSS. 
 
To całkowicie nowe rozwiązanie, którego dotychczas w Związku nie było. 

Uregulowanie spraw związanych z potwierdzaniem przez Związek 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, wynika wprost  z uregulowań 

przyjętych przez PZSS. Dzięki zapisom tej uchwały wyznaczono jasne kryteria  

i zasady udzielania takiego potwierdzenia. Chodzi tutaj przede wszystkim  
o sytuację, w której zawodnicy danego klubu, z kategorii wiekowych dzieci  

i młodzieży, nie występują na imprezach z kalendarza PZSS, co wyklucza 

możliwość potwierdzenia startów przez Komisję Metodyczno - Szkoleniową PZSS. 
Uchwała ta wprowadza jednocześnie zasadę, że potwierdzenia udzielane  

przez Związek będą miały jedynie odniesienie do sportu dzieci i młodzieży,  

a nie szkolenia dzieci i młodzieży np. na potrzeby klas mundurowych,  
czy zajęć szkolnych, z których nie wynika żaden start w zawodach sportowych.  

W omawianych przepisach wskazana jest również procedura wystąpienia  

do Zarządu Związku o takie potwierdzenie. 
 

W roku 2018 żaden z klubów zrzeszonych w Związku nie wystąpił do jego 

Zarządu o takie potwierdzenie. 

 

ad. 4 

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 
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Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia             

29 stycznia 2009 r. 

 
W roku 2018 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 2018 współpraca odbywała się w sposób prawidłowy. 
 

ad. 5 

Uchwała nr 5 / 2009 WZD z dnia 14 marca 2009 roku  

– Praca Zarządu Związku. 
 
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, działa w oparciu                   

o powołane przepisy WZD, wypełniając całkowicie obowiązujący go Regulamin 

organizacyjny. Przez okres całego roku 2018 nie doszło do jego złamania. W roku 
2018 Zarząd zebrał się na posiedzeniach 3 razy: 

 

1) w dniu 9 maja; 

2) w dniu 24 października; 
3) w dniu 10 grudnia; 

 

dodatkowo odbyło się 10 posiedzeń w formie telekonferencji: 
 

1) w dniu 23 stycznia; 

2) w dniu 10 kwietnia; 
3) w dniu 26 kwietnia; 

4) w dniu 20 czerwca; 

5) w dniu 13 sierpnia; 
6) w dniu 19 sierpnia; 

7) w dniu 24 października. 

 

Wynikiem obrad Zarządu było 40 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 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.  

W pracach Zarządu Związku uczestniczyli także inni przedstawiciele Komisji 
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Rewizyjnej – Pan Ireneusz Erenc i Arkadiusz Druszcz, a także członek Kolegium 

Sędziów Związku, Pan Michał Gabryelski.  

 
Zarząd Związku w roku 2019 będzie dążył do znacznego zwiększenia ilości 

zwoływanych zarządów w formie telekonferencji, przy użyciu nowoczesnych metod 

komunikacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na wideokonferencje.  
W fazie testowej 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. Do tego rozwiązania będzie także dostosowywana nowa siedziba 

Związku, która jest zlokalizowana na ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku było zapewnienie w tej lokalizacji szerokopasmowego 

łącza internetowego. Dalszy ciąg dostosowania to zakup sprzętu 

telekonferencyjnego. Te sprawy zostały szczegółowo opisane w części finansowej 
sprawozdania.  

 

ad. 6 

Uchwała nr 2 / 2018 WZD z dnia 9 maja 2018 roku                    

– Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 

Strzelectwa Sportowego, na rok 2018. 
 

Dokładne rozliczenie przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących 

z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte w ramach 
rywalizacji dzieci i młodzieży w roku 2018, znajduje się w części IV sprawozdania 

finansowego. Wskazane są tam wszystkie uchwały i działania podejmowane przez 

Zarząd Związku, mające na celu realizację zadań z zakresu finansowania sportu 
dzieci i młodzieży ze środków za punkty.  

 

Należy jednak zaznaczyć, że rok 2018 był specyficzny. Praktycznie nie działano  
na podstawie uzgodnionego z dysponentem środków pochodzących z dotacji 

Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a jedynie 

opierano się bezpośrednio na podpisanym Porozumieniu nr 294/2018, zawartym 
w dniu 1 lutego 2018 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem 

Sportowym, a Związkiem. Problem polegał na tym, że uzgodniony preliminarz 

opiewał na kwoty, które przekraczały budżet Wielkopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego, uchwalony przez Sejmik Wojewódzki na rok 2018. Pierwotną 
przyczyną tej sytuacji były problemy z prawidłowym wyliczeniem zdobytych 

punktów w rywalizacji dzieci i młodzieży w rok 2017, przez Ministerstwo Sportu  

i Polską Federację Sportu Młodzieżowego. 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 i po przyjęciu budżetu przez Sejmik Województwo Wielkopolskiego. 
Następnie w dniu 1 lutego 2018 roku w Poznaniu między Województwem 
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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  
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 %. Wytworzyło to niecodzienną 

sytuację pewnego prowizorium w zakresie planowania finansowania zamierzeń 
poszczególnych związków sportowych, ze środków za punkty. Problemy  

nie ominęły również naszego Związku. Samo porozumienie, o którym mowa 

powyżej, zakładało finansowanie na niższym poziomie (o wspominane 6,5%),  
od tego, które zostało ustalone na konsultacjach w dniu 22 stycznia 2018 roku. 

Dlatego do realizacji przyjęto jedynie porozumienie, a nie uzgodniony preliminarz. 

Dopiero Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 294/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku,  

dał nam do wykorzystania kwoty uzgodnione podczas konsultacji. Tak więc sam 
preliminarz wydatków nie został przyjęty do realizacji przez Zarząd Związku.  

 

Sytuacja ta była nowością dla Zarządu Związku, ale jak wynika ze sprawozdania 
finansowego, nie zakłóciła wypracowanych przez lata schematów, dotyczących 

finansowania sportu dzieci i młodzieży przez nasz Związek. 

 

ad. 7. 

Uchwała nr 5 / 2018 WZD z dnia 9 maja 2018 roku                    
– Preliminarz wydatków na rok 2019; 
 
Na podstawie § 39 pkt. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu oraz: 

 

 Uchwały nr 5 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania 

Planu finansowo – rzeczowego na rok 2019; 
 

Zarząd przyjął do realizacji Porozumienie nr 272/2019, zawarte w dniu  

11 stycznia 2019 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,  

a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2019,  
na podstawie: 
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 Uchwały nr 8 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2019, pomiędzy 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 
Strzelectwa Sportowego. 

 

Konsultacje finansowe dotyczące preliminarza wydatków na rok 2019, odbyły się  
w siedzibie wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w dniu 10 grudnia 2018 

roku. Opracowany preliminarz Związku opiewa na kwotę: 23 318,00 zł, na którą 

składają się: 
 

 kwota przyznana bezpośrednio Związkowi – 16 758,00 zł; 

 

kwoty przekazane przez kluby, do rozliczenia przez Związek: 
 

 GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski – 3 690,00 zł, 

 KSK „INTERCNTINENTAL” w Pile – 1 845,00 zł, 

 UKS „DELFIN” w Biedrusku – 1 025,00 zł. 
 

Przyjęty preliminarz wydatków przedstawia się następująco: 

 

  NAZWA ZADANIA 
KOSZTY 

KWOTA OGÓŁEM KWOTA  Z WSS 

Zadanie I  
KALENDARZ IMPREZ (ORGANIZACJA I 
UCZESTNICTWO)  

10 000,00 zł  
 

Zadanie II 

ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE (FAKTURY I 
RACHUNKI DOTYCZĄCE KOSZTÓW 
ZGRUPOWAŃ, WYSTAWIANE NA WSS W 
POZNANIU, FORMA PŁATNOŚCI-PRZELEW)  

18 000,00 zł  15 000,00 zł  

Zadanie III 
SZKOLENIE I DOSZKOLENIE KADRY 
TRENERSKO-INSTRUKTORSKIEJ, 
SĘDZIOWSKIEJ, TECHNICZNEJ  

3 000,00 zł  
 

Zadanie IV WYNAJEM OBIEKTÓW wg załącznika nr 4 
  

Zadanie V 
ZAKUPY SPRZĘTU SPORTOWEGO, PALIWA 
DO ASEKURACJI TRENINGU, ODŻYWEK   

15 000,00 zł  8 318,00 zł  

Zadanie VI 

OPŁATY TRENERÓW I INSTRUKTORÓW 
REALZUJĄCYCH ZADANIA +POCHODNE 
(PROPORCJONALNIE DO WYKONYWANYCH 
ZADAŃ)  

  

  RAZEM:  46 000,00 zł  23 318,00 zł  

 

Projekt uchwały wprowadzającej do realizacji Porozumienie nr 272/2019 zostanie 
przedstawiony Zebraniu w dniu 15 maja 2019 roku. 
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ad. 8 

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

porozumienie z RO PZŁ w Poznaniu w sprawie strzelnicy 

LIZAWKA. 
 
W roku 2018, dzięki wysiłkowi organizacyjnemu MKS „DIANA” w Poznaniu,  
na obiekcie strzelnicy „LIZAWKA” w Poznaniu zorganizowano II Otwarte 

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu do rzutek, które odbywały się od 14 do 16 

września do 2018 roku.  
 

Ponadto osie do strzelań TRAP i SKEET wykorzystywane były w roku 2018  

do przeprowadzania zajęć w ramach zgrupowań Kadry Narodowej strzelectwa 

sportowego, a także obóz szkoleniowy naszej kadry wojewódzkiej. 
 

MKS „DIANA” w Poznaniu jest także organizatorem wielu imprez 

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

Ponadto, w dniu 13 stycznia 2018 roku, do Biura WZSS wpłynęło pismo Zarządu 

Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu, dotyczące dofinansowania 
modernizacji stanowiska strzeleckiego TRAP na strzelnicy ‘LIZAWKA” w Poznaniu. 

Wnioskowane wsparcie to kwota 5 500,00 zł. Zarząd przychylił się do tej prośby  

w Uchwale nr 7 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek 

Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Myśliwskiego Klubu Sportowego 

„DIANA” w Poznaniu. Pieniądze te zostały spożytkowane na zakup materiału  

do wygłuszenia wiaty, która stanęła na stanowisku TRAP. 

 

ad. 9 
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; 
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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, 

 
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 15 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, 
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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;; 

 

Sprawa powołania Rady Trenerów i Kolegium Sędziów została zamknięta w roku 

2017, na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 października 2017 roku, gdzie Zarząd 
Związku przyjął stosowne uchwały. W roku 2018 nie dokonywano żadnych zmian 

w zakresie zmiany składu osobowego wskazanych organów Związku. 

 
W roku 2018 nasz Związek ponownie wspierał organizację dwóch imprez: 

 

 Letnia Strzelba IPSC L.1 o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka 
Strzelectwa Sportowego; 

 

 VIII 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. Prace w kierunku sformalizowania 
organu koordynującego ten rodzaj strzelectwa w ramach naszego Związku  

będą trwały, tym bardziej, że jeden z naszych klubów zdobył już licencję IDPA  

i zaczyna coraz aktywniej uczestniczyć w tej dziedzinie strzelectwa. 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, 
 
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: 
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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 

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 opóźniło się i nastąpiło dopiero  
na początku roku 2019 – co oznacza, że sprawy te zostaną przedstawione 

Zebraniu w ramach sprawozdania za rok 2019. Obecny Związek wyprowadził się 

już całkowicie z pomieszczenia przy ul. Reymonta 35 w Poznaniu i przeniósł się 
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do nowej siedziby przy ul. Starołęckiej 36, również w Poznaniu. Zarząd Związku 

zakończył juz także procedurę zmiany adresu siedziby w KRS. Nowy adres został 

wpisany do rejestru w dniu 17 kwietnia 2019 roku. 
 

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. W nowej siedzibie Związku nadal możemy 
korzystać z obsługi kancelaryjnej naszego Związku przez Sekretariat WSS. 

 

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 2018 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. Związek podejmował również działania związane  

z uproszczeniem zasad weryfikacji dokumentów składanych do Komisji 
Licencyjnej PZSS. W tym zakresie podjęto: 

 

 Uchwałę nr 35 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Stanowiska Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w sprawie informacji 

Komisji Licencyjnej PZSS dotyczącej wskazania elementów koniecznych, 

które muszą być zawarte w przypadku podpisywania umowy  
o udostępnienie strzelnicy. 

 

Stanowisko zostało przekazane Prezesowi PZSS w dniu 26 października 2018 
roku. Sprawa ta zostanie omówiona w następnym punkcie sprawozdania. 

 

Ponadto PZSS wprowadził do użytku Portal Informatyczny. Jego obsługa przez 
Zarząd Związku nie powinna budzić zastrzeżeń. Zatwierdzanie elektronicznych 

wniosków, składanych przez kluby za pośrednictwem portalu, przez Zarząd 

Związku jest płynne i  
 

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; 
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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 5 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. 6 niniejszego opracowania, a także 

w szerszym zakresie w części finansowej sprawozdania Zarządu Związku za rok 

2018.                    
 

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. 8 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; 

 
Stanowisko zarządu Związku w tej sprawie nie uległo zmianie i jest podobne  

jak w roku poprzednim. Jak wykazują sprawozdania za rok 2018, 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 

kulowej, a także powstanie nowego obiektu do strzelań śrutowych.   
 

W roku 2018 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: 
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1) w dniach od 9 do 11 lutego 2018 roku, 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 gładkolufowej. 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. 

 
W tym zakresie Zarząd Związku podjął: 

 

Uchwałę nr 2 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  
z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uczestnictwa Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Targach Myślistwa i Strzelców KNIEJE, których 

organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
 

2) w dniach od 16 do 18 marca 2018 roku, 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.  

 
W tym zakresie Zarząd Związku podjął: 
 

Uchwałę nr 44 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia patronatu nad imprezą  
o nazwie Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting w roku 2018. 

 
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 2018, Związek ponosił niewielkie koszty, 

związane z tego typu działaniami. Największe słowa podziękowania, dotyczące 
promocji Związku na imprezie targowej należą się Panu Przemysławowi 

Szemrajowi, Panu Wojciechowi Kowalczykowi, Panu Markowi Piekarskiemu  

oraz Panu Szymonowi Andersowi, którzy włożyli największy wkład w budowę 
stoiska i promocję działań Związku.  

 

Ponieważ impreza targowa w Poznaniu corocznie ulega pewnym modyfikacjom  
i rozwojowi, w roku 2019 Związek będzie uczestniczył w imprezie targowej  
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o nazwie Targi Strzeleckie ShootingPRO, odbywającej się równolegle do Targów 

KNIEJE. Po prostu bliżej nam do strzelectwa niż do myślistwa. Nowe targi 

bardziej oddają specyfikę naszej działalności. 
 

Ponadto od dwóch lat w ramach naszego stosika współpracujemy z Firmą 

Strzelnice laserowe „LASER RANGE” traf10.eu, będącej przedstawicielem  
na Polskę SimWayHUNT. Dzięki tej współpracy zapewniamy na naszym stosiku, 

najwyższej jakości trenażer strzelecki. 

 
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 2018 Związek zorganizował cztery imprezy rangi Mistrzostw Wielkopolski: 
 

 Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej - Rawicz  

- 10 marca 2018 roku - bezpośredni organizator Rawicki Klub Sportowy 

"BOCK",   

 Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej - Mutowo  

– 30 czerwca 2018 roku - bezpośredni organizator Klub Strzelecki 

„TARCZA” w Szamotułach, 

 Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w konkurencjach strzelań do rzutków  

- Poznań - od 14 do 16 września do 2018 roku - bezpośredni organizator 

Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" w Poznaniu, 

 Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z pistoletu sportowego i pistoletu 
centralnego zapłonu - Poznań - od 5 do 6 października 2018 roku  

- bezpośredni organizator Strzelecki klub Sportowy "DWÓR 

GRUNWALDZKI" w Poznaniu. 

 
W sprawozdaniu z roku poprzedniego zostało zaznaczone, że poza imprezą  

w Rawiczu, na pozostałych imprezach mistrzowskich, dużo do życzenia 

pozostawia frekwencja. W roku 2018 uległa ona znaczącej poprawie. Impreza  
w Rawiczu, w roku 2018 zgromadziła szeroką rzeszę strzelców z całego kraju,  

a także szeroką reprezentacje zawodników z naszego województwa.  

 
W roku 2018 zapoczątkowaliśmy także bardzo ciekawe zawody z broni 

historycznej. W tym wypadku musimy poczekać na jej rozwój. W chwili obecnej 

wiadomo, że zawody te odbędą się również w roku 2019. 
 

Mistrzostwa w strzelaniu do rzutków również gromadzą coraz większa rzeszę 

specjalistów od strzelań ze strzelby gładkolufowej. Szczególne podziękowania nasz 

Zarząd kieruje w tym miejscu do Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku 
Strzelectwa, który podjął decyzję o finansowaniu zawodników zrzeszonym w nim 

klubów, którzy wezmą udział w mistrzostwach. 

 
Poprawa frekwencji nastąpiła również na mistrzostwach pistoletowych. 

Prawdopodobnie stało się tak na skutek wprowadzonych zmian w regulaminie 
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tych zawodów, polegających na wprowadzeniu dodatkowej konkurencji Grand 

Prix, dla strzelających z oburęcznego chwytu broni.  

 
W roku 2018 związek dofinansowywał również zawody strzelectwa dynamicznego, 

o czym była mowa powyżej. Były to: 

 

 Letnia Strzelba IPSC L.l o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka 

Strzelectwa Sportowego, 

 VIII Mistrzostwa Polski Ligi Sportera. 

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; 

 
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. Przykładem  

są letnie obozy szkoleniowe, gdzie od dwóch lat trenerzy otrzymują wynagrodzenie 

w ramach zawartych ze Związkiem umów zleceń. 
 

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,  
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.  
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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.  

 

Prace nad tymi rozwiązaniami zostały wstrzymane z powodu wprowadzenia przez 
PZSS Portalu Informatycznego. Zarząd Związku nie chciał dokładać klubom 

kolejnego narzędzia, które mogło zostać zdublowane, przez rozwiązania przyjęte  

w Portalu Informatycznym PZSS. Pierwotnie, założeniach jego funkcjonowania 
miały objąć również kwestię rejestracji uczestników zawodów strzeleckich,  

także tych z kalendarzy wojewódzkich. Tak się jednak nie stało. Zakres działania 

portalu ulegał zmianie, a co ciekawe, zmiany te nawet ograniczały  
jego funkcjonalności, chociażby w zakresie modułu sędziowskiego.  

Tak więc, ponieważ dzisiaj portal obsługuje praktycznie tylko sprawy licencyjne, 

należy powrócić do budowy własnego modułu dla Kolegium Sędziów Związku.  

 
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 2018 
świadczy zarówno sprawozdanie finansowe jak i pkt. 6 niniejszego opracowania, 

dotyczący analizy wykonania Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 
Strzelectwa Sportowego, na rok 2018.  

 
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. 

 
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, 
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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; 

2)  ocenę funkcjonowania rozwiązań, o których mowa w § 2 pkt 20. 

 

Sprawy związane z wypełnieniem postanowień pkt 17 i 18 zostały  

już uregulowane w: 
 

 Uchwale nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. 
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Sprawy związane z wypełnieniem postanowień pkt 20 zostały już uregulowane w: 

 

 Uchwale nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. 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. 

 
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. 

 

Na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 15 maja 2019 roku, Zarząd Związku 
przedstawi propozycję zmian w Statucie Związku. 

 

Informacja dotycząca realizacji § 3 została zawarta w poprzednim sprawozdaniu, 

za rok 2017. 
 

ad. 10 

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 2018 nie ustało członkostwo żadnego podmiotu w Związku.  

 
Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Związku: 

 

W roku 2018 przyjęto w poczet członków zwyczajnych Związku następujące 
podmioty: 

 

 Uchwała nr 3 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet 
członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
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Wielkopolskiego Stowarzyszenia Strzelców 7,62, ul. Kolejowa 1,  

64 – 980 Trzcianka – Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 2 stycznia 2018 roku, 
Ldz. WZSS-1/2018,, przyjął w poczet członków zwyczajnych Związku: 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Strzelców „7,62”, 64 – 980 Trzcianka,  

ul. Kolejowa 1, KRS nr: 0000625441; REGON: 364800187;  
NIP: 7632132024, pod numerem ewidencyjnym WZSS – 42/W1/18; 

 

 Uchwała nr 9 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet 
członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 

Stowarzyszenia „CAMP X”, ul. Kasztanowa 6, 64 – 200 Karpicko – Zarząd 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie pisemnego 
wniosku z dnia 19 marca 2018 roku, Ldz. WZSS-5/2018, przyjął w poczet 

członków zwyczajnych Związku: Stowarzyszenie „CAMP X”, ul. Kasztanowa 

6, 64 – 200 Karpicko, Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych Starosty 

Wolsztyńskiego, dział SZ nr 2; REGON: 367415018; NIP: 9231708927,  
pod numerem ewidencyjnym WZSS – 43/W1/18; 

 

 Uchwała nr 15 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 

Lubońskiego Bractwa Kurkowego, 62 – 030 Luboń, Al. Jana Pawła II 19 / 3 
– Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie 

pisemnego wniosku z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Ldz. WZSS-7/2018, 

przyjął w poczet członków zwyczajnych Związku: Lubońskie Bractwo 

Kurkowe, Al. Jana Pawła II, 62 – 030 Luboń, KRS: 0000576503;  
REGON: 362523097; NIP: 7831730762, pod numerem ewidencyjnym  

WZSS – 44/W1/18;  

 
Przyjęcie nowych członków wspierających Związku: 

 

 Uchwała nr 18 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków 
wspierających Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 

Strzeleckiej Fundacji Sportowej z siedzibą w Poznaniu, ul. Królewska 25/4, 

60-688 Poznań – Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
na podstawie deklaracji wynikającej z § 1 ust. 3 Porozumienia w sprawie 

współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego  

w dniu 9 maja 2018 roku, zawartego pomiędzy Związkiem, a: Strzelecką 
Fundację Sportową z siedzibą w Poznaniu, ul. Królewska 25/4,  

60-688 Poznań, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: 0000668823, nr REGON: 366876214; nr NIP: 

9721272621, przyjął wskazany powyżej podmiot w poczet członków 
wspierających Związku, pod numerem ewidencyjnym WZSS – 1/WCW/18. 
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W dniu 9 maja 2018 roku, podczas posiedzenia Zarządu Związku, przyjęto  

w poczet jego członków wspierających Strzelecką Fundację Sportową z siedzibą  
w Poznaniu, przy ul. Królewskiej 25/4. Jest to pierwszy członek wspierający 

naszego Związku, od początku jego istnienia. We współpracy z tą organizacją 

Związek upatruje rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa 
wielkopolskiego. To właściwy kierunek współpracy podmiotów komercyjnych  

z sektorem edukacji sportowej, obejmującym nasze kluby strzeleckie. Otaczający 

nas świat nieustannie się rozwija. Nie możemy zostawać w tyle. Dzięki współpracy 

ze Strzelecką Fundacją Sportową, przed Związkiem otwierają się nowe 
perspektywy. Dla rozwoju sportu strzeleckiego konieczne jest znalezienie nowych 

źródeł finansowania, zapewniających normalne funkcjonowanie systemu 

szkolenia, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i klubowym.  
 

Pierwszym efektem współpracy Związku i Fundacji było stypendium,  

jakie Fundacja przekazała naszej najlepszej obecnie zawodniczce w pistolecie  
– Julicie Borek. Przekazanie to odbyło się w dniu 2 czerwca 2018 roku,  

na strzelnicy KS „DEFENDU”, zlokalizowanej w Józefowie koło Lwówka. Wsparcie 

finansowe naszej zawodniczki, ma jej zapewnić spokojny trening  
przed najważniejszymi imprezami tego roku. Na pewno nie jest to koniec naszej 

współpracy. Obecnie nastąpi okres wypracowywania formuły wspólnych działań. 

 

Udział w pracach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 
 

W roku 2018 Zarząd Związku wyznaczył delegata na Walne Zebranie Delegatów 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na podstawie Uchwały nr 22 / 2018 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego – wybrany został Pan Wiesław Chiliński. 

 

ad. 11 
Działania w zakresie realizacji podstawowego celu Związku, 

zapisanego w § 9 pkt 4 jego Statutu – Reprezentowanie, ochrona 
praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich 

członków Związku. 
 

STANOWISKO WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 

91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. 

 
W dniu 19 sierpnia 2018 roku Zarząd Związku podjął uchwałę nr 29/2018,  

w której działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 11, 13 i 17 Statutu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także w oparciu o Uchwałę  
nr 21 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu 
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Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian 

Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania 

i posiadania broni (91/477/EWG), postanowił wyrazić sprzeciw oraz podjąć 
dozwolone prawem działania wobec zmian prawnych Ustawy z dnia 21 maja  

1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 poz. 1839 z późn. zm.), które wynikają 

z projektu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją  

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

wynikających jednocześnie z procesu implementacji Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającej 
Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania 

i posiadania broni 91/477/EWG. 

 
Swój sprzeciw Zarząd Związku wyraził w stanowisku, którego treść była 

załącznikiem do przedmiotowej uchwały.  

 
Zgodnie z Uchwałą nr 29/2018 Zarządu Związku, Zarząd Związku po podjęciu 

swojego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji, rozpoczął 

działania mające na celu upowszechnienie przedmiotowego stanowiska.  
W tym celu jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach środowiska 

strzeleckiego z poznańskimi parlamentarzystami. Spotkania takie odbyły się  

w Biurze Poselskim PiS w dniach 20 i 21 sierpnia 2018 roku. Gospodarzem 

spotkania w dniu 20 sierpnia był Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Wróblewski,  
zaś w dniu 21 sierpnia Poseł na Sejm Pan Tadeusz Dziuba. Oba spotkania 

skutkowały skierowaniem pism przez wskazanych posłów do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Pismo w sprawie nowelizacji ustawy przekazał 
także Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, Pan Senator Robert Gaweł, 

do którego również skierowaliśmy nasze stanowisko. Przedmiotowe stanowisko 

przekazano również za pośrednictwem Rzecznika Prasowego do Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego.  

 

Stanowisko przyjęte przez Zarząd Związku zostało opublikowane na jego stronach 
internetowych oraz Facebook`u. Przedmiotowe stanowisko zostało bardzo dobrze 

przyjęte przez środowisko strzeleckie naszego kraju. Jak wiemy, MSW i A 

ostatecznie zrezygnowało z proponowanych zmian. Mamy nadzieję, że swoim 

stanowiskiem, które miało na celu obronę całego środowiska strzelców w naszym 
kraju, przyczyniliśmy się do podjęcia tej decyzji przez ministerstwo.  

 

Nie było to pierwsze działanie Zarządu Związku w tej sprawie. Przypominamy,  
że w dniu 2 grudnia 2015 roku, Zarząd Związku opublikował: "Stanowisko 

Zarządu WZSS w sprawie dyrektywy UE 91/477/EWG". Wtedy wyraziliśmy swój 

sprzeciw w trakcie procesu legislacyjnego samej dyrektywy unijnej. Również 
wówczas Zarząd Związku swoje stanowisko wyraził w: "Uchwale nr 21 / 2015 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy  

z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 
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(91/477/EWG)". W tamtym czasie ówczesne stanowisko rozesłaliśmy do polskich 

Europosłów. 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego 

stanowiska, a w szczególności następującym osobom: 

 

 Szymon Anders – Strzelecka Fundacja Sportowa, Klub Strzelecki 

"DEFENDU" Sp. z o.o. 

 Zbigniew Baszczuk – Stowarzyszenie "DYWIZJON" w Poznaniu 

 Mateusz Dziubek – Wiceprezes Urzędujący Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego 

 Wojciech Gortych – Klub Strzelecki "DEFENDU" Sp. z o.o. 

 Jakub Kruczek – adwokat - Kruczek & Grześkowiak Kancelarie 

Adwokackie, 61 - 712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 206 

 Bartłomiej Musiał – radca prawny, Klub Strzelecki LOK "VIS" Gostyń 

 Błażej Siwek – radca prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Błażej T. Siwek, 

60 - 281 Poznań, ul. Konfederacka 5/5, Sekcja Strzelecka Wojskowego 

Klubu Sportowego "GRUNWALD" w Poznaniu 

 
STANOWISKO ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 

SPORTOWEGO w sprawie informacji Komisji Licencyjnej PZSS dotyczącej 

wskazania elementów koniecznych, które muszą być zawarte w przypadku 
podpisywania umowy o udostępnienie strzelnicy. 

 

W dniu 2 października 2018 roku, na stronie internetowej Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, została opublikowana informacja Komisji Licencyjnej 

PZSS, dotycząca wskazania elementów koniecznych, które muszą być zawarte  

w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy. 

 
W tej sprawie Zarząd Związku podjął: 

 

 Uchwałę nr 35 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Stanowiska Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w sprawie informacji 
Komisji Licencyjnej PZSS dotyczącej wskazania elementów koniecznych, 
które muszą być zawarte w przypadku podpisywania umowy  
o udostępnienie strzelnicy. 

 

Załącznikiem do przedmiotowej uchwały było: 
 

 Stanowisko Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  
w sprawie informacji Komisji Licencyjnej PZSS dotyczącej wskazania 

elementów koniecznych, które muszą być zawarte w przypadku 
podpisywania umowy o udostępnienie strzelnicy. 

 

Przy opracowywaniu przedmiotowego stanowiska Zarząd Związku wychodził  
z założenia, że wprowadzanie zasad, wytycznych, czy też jak zostało to nazwane  
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w artykule z dnia 2 października 2018 roku, „elementów koniecznych …”,  

poza regulacjami wynikającymi ze stosownych regulaminów PZSS, a dodatkowo 

nie wynikającymi bezpośrednio z przepisów takich regulaminów, jest 
bezpodstawne i nie niesie za sobą żadnych skutków w stosunków  

do zainteresowanych podmiotów, chcących uzyskać licencję klubową PZSS.  

Po drugie, wprowadzanie wspomnianych powyżej uregulowań, nie tylko  
w sprzeczności z własnymi regulaminami, a dodatkowo w sprzeczności  

z funkcjonującymi i obowiązującymi przepisami prawa polskiego, nie jest prawnie 

skuteczne, kompletnie niezrozumiałe i sprzeczne z zasadą legalizmu. Polski 

Związek Strzelectwa Sportowego jako jedyna organizacja regulująca przepisy  
w zakresie strzelectwa sportowego na terenie naszego kraju, powinien działać  

na podstawie i w granicach prawa, formułując własne przepisy w sposób 

zrozumiały i oparty o normy prawne, wynikające z całego systemu prawnego, 
obowiązującego w naszym kraju. 

 

wspominane stanowisko zostało dostarczone Prezesowi Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, 26 października 2018 roku. Nie wiemy jaki miało  

ono wpływ na zmiany, które nastąpiły w zakresie wymagań Komisji Licencyjnej 

PZSS w przedmiocie umów ze strzelnicami, jednak łatwo zauważyć, że po dacie  
26 października, artykuł na stronie internetowej PZSS uległ nowelizacji,  

a wymagania co do umów zawieranych przez kluby ze strzelnicami, zostały 

znacząco ograniczone. 

 
Opinia prawna - kluby sportowe działające w formie spółek z o.o. 

 

Mając na uwadze ochronę interesów członków zwyczajnych naszego Związku,  
a także odnosząc się do narastającego problemu, związanego z odmowami 

przedłużenia licencji klubowych na rok 2019, przez Komisję Licencyjną PZSS, 

klubom działającym w formie spółek kapitałowych, Zarząd Związku zamówił 
opinię prawną u Mecenasa Jakuba Kruczka, KRUCZEK & GRZEŚKOWIAK 

KANCELARIE ADWOKACKIE - JAKUB KRUCZEK KANCELARIA ADWOKACKA 

dotyczącą podstaw prawnych działalności klubów sportowych, zorganizowanych 
w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotowa opinia został 

opublikowana w dniu 4 stycznia na stronie internetowej i FB Związku i mogła być 

wykorzystywana przez zainteresowane kluby. Co prawda publikacja  

tego dokumentu nastąpiła w roku 2019, ale sprawa dotyczyła tak na prawdę roku 
2018, dlatego została przedstawiona w sprawozdaniu dotyczącym roku 2018. 

 

Podsumowanie 

 

Reasumując, niniejsze sprawozdanie ma na celu przekazanie Delegatom 
podstawowej informacji na temat działań podejmowanych przez Zarząd Związku 

w roku 2018.  

 

W roku 2019 doszło 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 
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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 2019, 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 2018, 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. 

 

W roku 2018 Zarząd Związku uaktywnił się także na polu działań 

wynikającym z reprezentacji naszego środowiska strzeleckiego. Podjęliśmy 
współpracę z kancelariami prawnymi, która miała na celu zapewnienie obsługi 

prawnej Zarządu Związku w podejmowanych przez niego działaniach. Ocena tych 

działań należy do naszych członków, a także szeroko pojętej opinii całego 
środowiska. 

 


