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Strona 1 
 

  

Poznań, dnia 25 czerwca 2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

ZA ROK 2021 

ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU 

ZWIĄZKU 

 

W roku 2021, w obrębie wewnętrznych przepisów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, poza Statutem obowiązywało 12 Uchwał Walnego Zebrania Delegatów 

Związku: 

 

1. Uchwała 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. 

 

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, 

 

c) Uchwały nr 3 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nowelizacji Statutu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu 

jednolitego. 
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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 10 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 

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. 

 

7. Uchwała nr 8 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. 

 

8. Uchwała nr 3 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia  

nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego na rok 2021. 

 
9. Uchwała nr 9 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego  

na rok 2022. 

 

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. 

 

11. Uchwała nr 7 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w przypadku zawierania umów  
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i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, na kadencję władz w latach 2021 / 2024. 

 

12. Uchwała nr 6 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyboru delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w kadencji władz w latach 2021 – 2024. 

 

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 nie obejmie także uchwał nr 7/2021 – pełnomocnicy oraz nr 6/2021 – 

delegaci na WZD PZSS, gdyż są to uchwały formalne, powołujące dane osoby do określonych 

funkcji i reprezentacji Związku.  

 

Niniejsze sprawozdanie zostanie podzielone na następujące punkty: 

 

1. Uchwała nr 3/2008 wraz z Uchwałami: nr 4/2011, nr 5/2011  

oraz nr 3 / 2019  – nowelizacja Statutu Związku; 

2. Uchwała nr 3 / 2018 – Regulamin składek i innych opłat członkowskich; 

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; 

6. Uchwała nr 3 / 2021 – Porozumienie nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021; 

7. Uchwała nr 9 / 2020 – Preliminarz wydatków na rok 2022; 

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

9. Uchwała nr 8/2021 – kierunki działania Związku w obecnej kadencji; 

10. Inne działania Zarządu 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 

oraz  

Uchwała nr 3 / 2019 WZD z dnia 15 maja 2019 r. – nowelizacja Statutu 

Związku 
 
W ocenie Zarządu, przez cały okres roku 2021, stosował się on do zapisów Statutu Związku, 

wykonując jego postanowienia.  

 

W roku 2021 nie podejmowano żadnych inicjatyw ani prac związanych z projektami nowelizacji 

Statutu Związku. Statut został znowelizowany w roku 2019, a jego zmiana została wpisana  

do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII 

Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Postanowienia  

Sygn. sprawy PO.VIII NS-REJ.KRS/016854/19/478 z dnia 24 lipca 2019 roku. 

 

ad. 2 

Uchwała nr 3/2018 WZD z dnia 9 maja 2018 r., która weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2019 roku. 
 

Jak już wspominano powyżej, w roku 2021 obowiązywał regulamin składkowy  

w brzmieniu wprowadzonym 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 weszła  

w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku 

 

W II części sprawozdania dotyczącego spraw finansowych są zawarte szczegółowe dane dotyczące 

wykonywania postanowień uchwalonego przez WZD przepisu, regulującego składki członków 

zwyczajnych w roku 2021. 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 § 9 Regulaminu składek i innych opłat 

członkowskich Związku (Uchwała nr 3/2018 WZD), 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, funkcjonujące od roku 2018. 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.  

 

Jednak przepis ten stał się martwy, ponieważ wraz ze zmianami zasad licencjonowania klubów 

przez PZSS, Związek i tak musiał potwierdzać każdą przesłankę do zniżki, co wynikało ze zmiany 

interpretacji przepisów licencyjnych przez PZSS oraz z wprowadzenia nowego załącznika  

do regulaminu licencji klubowych.  



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 5 

 
  

Idąc dalej, kolejna zmiana przepisów związanych z opłacaniem składek członkowskich do PZSS,  

a także wpłat na odnowienie licencji klubowej powoduje, a także zmiana zasad przydzielania zniżek 

w tych kategoriach opłat, uzależnionych od uczestnictwa klubu w systemie sportu dzieci  

i młodzieży powoduje, że przepis ten będzie trzeba anulować, gdyż PZSS wprowadziło katalog 

zawodów strzeleckich, w których udział muszą wziąć zawodnicy kategorii juniorskich, by dany 

klub mógł ubiegać się o zniżkę. Wszystko to powoduje, że wskazana uchwała stała się 

bezprzedmiotowa. 

 

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 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

W roku 2021 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 2021 współpraca odbywała się w sposób prawidłowy. 
 

ad. 5 

Uchwała nr 10 / 2021 WZD z dnia 28 lipca 2021 roku  

– Praca Zarządu Związku. 
 

Na poprzednim WZD Związku wprowadzono w życie nowy regulamin jego Zarządu. Zmiana  

ta była podyktowana przede wszystkim znowelizowaniem Statutu Związku i wprowadzeniem 

dodatkowej funkcji wiceprezesa, co wymusiło nowy podział zadań. 

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, działa w oparciu o powołane przepisy 

WZD, wypełniając całkowicie obowiązujący go Regulamin organizacyjny. Przez okres całego roku 

2021 nie doszło do jego złamania. W roku 2021 Zarząd zebrał się na posiedzeniach 5 razy: 

 

1) dwa razy w dniu 6 marca; 

2) w dniu 8 lipca; 

3) w dniu 5 października; 

4) w dniu 17 listopada; 

 

dodatkowo odbyło się 8 posiedzeń w formie telekonferencji: 

 

1) w dniu 1 marca; 

2) w dniu 11 maja; 

3) w dniu 2 czerwca; 

4) w dniu 2 lipca; 

5) w dniu 20 lipca; 
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6) 27 sierpnia; 

7) 19 listopada; 

8) 8 grudnia. 

 

Wynikiem obrad Zarządu było 41 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 oraz po zmianie na tym 

stanowisku – Pan Arkadiusz Druszcz, 

 Przewodniczący Rady Trenerów – Pan Przemysław Szemraj – Przewodniczący Rady 

Trenerów w obecnej kadencji władz. 

 

Czynny udział w pracach Zarządu, przed wyborami które miały miejsce w dniu 28 lipca 2021 r., 

brał także Pan Stanisław Kopaniarz – Przewodniczący Kolegium Sędziów, który jest członkiem 

Zarządu Związku. W pracach Zarządu Związku uczestniczyli także inni przedstawiciel Komisji 

Rewizyjnej – Pan Ireneusz Erenc. W posiedzeniach Zarządu Związku brał także udział  

Pan Krzysztof Klaczyński, który był organizatorem zawodów strzelectwa dynamicznego, rangi 

Mistrzostw Wielkopolski oraz imprez o Puchar Prezesa Związku. 

 

Zarząd Związku będzie dążył do znacznego zwiększenia ilości zwoływanych zarządów w formie 

telekonferencji, przy użyciu nowoczesnych metod komunikacji, ze szczególnym ukierunkowaniem 

na wideokonferencje. jeszcze raz zwracamy uwagę, że 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. Ponadto posiedzenia Zarządu Związku w roku 2021, odbywały 

się w większości w formie zdalnej, z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii 

COVID-19 i wynikające z niego ograniczenia i obostrzenia. 

 

ad. 6 

Uchwała nr 3 / 2021 – Porozumienie nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem 

Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021. 
 

Dokładne rozliczenie przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z dotacji 

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte w ramach rywalizacji dzieci  

i młodzieży w roku 2020, 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.  

 

ad. 7. 

Uchwała nr 4 / 2020 – Preliminarz wydatków na rok 2022; 
 

Na podstawie § 39 pkt. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 

oraz: 
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 Uchwały 9 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 

2022; 

 

Zarząd przyjął do realizacji Porozumienie nr 23/2022/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków, 

zawarte w dniu 10 stycznia 2022 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, 

Związkiem, na rok 2022, L.dz. WZSS – 4/2021 z dnia 27 stycznia 2022 roku, na podstawie: 

 

 Uchwały nr 8 / 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia  

wraz z preliminarzem wydatków na rok 2022, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem 

Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. 

 

Konsultacje finansowe dotyczące preliminarza wydatków na rok 2021, z uwagi na panującą 

sytuację pandemiczną w kraju, nie odbywały się w formie stacjonarnej. W związku z decyzją 

podjętą przez WSS w Poznaniu, do dnia 20 grudnia 2021 roku, należało zdać do Biura WSS  

w Poznaniu, przygotowane preliminarze wydatków. Opracowany i przekazany do WSS w Poznaniu 

preliminarz Związku opiewał na kwotę: 28 126,00 zł, na którą składają się: 

 kwota przyznana bezpośrednio Związkowi – 20 951,00 zł; 

kwoty przekazane przez kluby, do rozliczenia przez Związek: 

 GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski – 3 485,00 zł, 

 KSK „INTERCNTINENTAL” w Pile – 3 690,00 zł, 

 

Przyjęty preliminarz wydatków przedstawia się następująco: 

 

  NAZWA ZADANIA 

KOSZTY 

KWOTA 

OGÓŁEM 
KWOTA  Z WSS 

Zadanie I  Kalendarz imprez (organizacja i uczestnictwo)    

Zadanie II 

Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki 

dotyczące kosztów zgrupowań, wystawiane na 

wss w poznaniu, forma płatności-przelew)  

25 000,00 zł  20 000,00 zł  

Zadanie III 
Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko-

instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej  
 

 

Zadanie IV Wynajem obiektów wg załącznika nr 4 
  

Zadanie V 
Zakupy sprzętu sportowego, paliwa do 

asekuracji treningu, odżywek   
12 500,00 zł  8 126,00 zł  

Zadanie VI 

Opłaty trenerów i instruktorów realizujących 

zadania +pochodne (proporcjonalnie do 

wykonywanych zadań)  
  

  RAZEM:  37 500,00 zł  28 126,00 zł  

 

Do chwili obecnej, z części V preliminarza, nie dokonywano zakupów. 
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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 2021, dzięki wysiłkowi organizacyjnemu MKS „DIANA” w Poznaniu, na obiekcie 

strzelnicy „LIZAWKA” w Poznaniu zorganizowano V Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski  

w strzelaniu do rzutek, które odbywały się od 1 do 4 lipca 2021 roku.  

 

Ponadto osie do strzelań TRAP i SKEET wykorzystywane były w roku 2021 do przeprowadzania 

zajęć w ramach zgrupowań Kadry Narodowej strzelectwa sportowego, a także treningów naszej 

kadry wojewódzkiej. 

 

MKS „DIANA” w Poznaniu jest także organizatorem wielu imprez ogólnokrajowych,  

które odbywają się na zmodernizowanej strzelnicy „LIZAWKA”. 

 

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; 

 

4)  corocznego publikowania sprawozdania finansowego Związku, na ostatni dzień roku 

bilansowego; 

 

5)  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; 
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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 powyższych postanowień, podobnie jak w roku 2020, wystąpił problem  

z publikacją materiałów z prac Zarządu Związku. Jest on sukcesywnie usuwany. Problem po części 

leżał w zmianach wprowadzanych przez dostawcę usługi, firmę Nazwa.pl związanych z nowym 

certyfikatem bezpieczeństwa oraz podziałem przestrzeni serwera wzss.pl. Obecnie mamy 

niewielkie problemy ze zgodnością najnowszej wersji systemu Joomla i aktualizacją MySQL.  

 

Sprawozdania z działalności w roku 2021 zostaną opublikowane w dniu 25 czerwca, z małym 

opóźnieniem wynikającym z terminu ich opracowywania i pozyskiwania danych, szczególnie tych 

księgowych. W związku z panującym na terenie naszego kraju w roku 2021 stanem epidemii 

choroby CVOVID – 19 i wydłużeniem niektórych terminów administracyjnych, na realizację 

niektórych czynności, podobnie jak w roku 2021 Walne Zebranie Delegatów Związku zostało 

zwołane dopiero w dniu 29 czerwca 2022 roku, a nie, jak to zakłada uchwała – do dnia 15 maja. 

Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy było opóźnienie w opracowaniu bilansu Związku,  

na co pozwalają jeszcze w tym roku przepisy antycovidiwe. Zarząd Związku Zebranie  

w pierwszym wolnym terminie, mając także na uwadze terminy narzucone przez PZSS,  

związane ze zwołaniem WZD PZSS na dzień 26 czerwca 2022 roku.  

 
§ 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) powoła do życia, na podstawie przepisu wynikającego § 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, 

komisję ds. strzeleckich konkurencji nieolimpijskich i dynamicznych, jako stałego organu 

opiniodawczo – doradczego, działającego przy Zarządzie Związku, wspierającego działania 

Wiceprezesa Związku do spraw organizacji strzeleckiego sportu powszechnego; 

 

Sprawa powołania Rady Trenerów i Kolegium Sędziów została zamknięta w roku 2021,  

na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 października, gdzie Zarząd Związku przyjął stosowne uchwały: 

 

 Uchwała nr 28 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

5 października 2021 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, 
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 Uchwała nr 29 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

5 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego. 

  

W roku 2021 nie dokonywano żadnych zmian w zakresie zmiany składu osobowego wskazanych 

organów Związku. 

 

Na tym samym posiedzeniu Zarządu Związku, jego członkowie dyskutowali na temat powołania  

do życia organu ds. strzeleckich konkurencji nieolimpijskich. Z uwagi na różnego typu problemy 

postanowiono odłożyć ten temat na kolejny rok. Przede wszystkim należy poczekać na powołanie 

nowego regulaminu ogólnego PZSS, który będzie normował tę problematykę, a w szczególności 

ujmie w swoim zakresie prężnie rozwijającą się na terenie naszego województwa gałąź strzelectwa, 

jaką jest formuła dynamiczna IDPA. 

 
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: 

 

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; 
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Przedstawione sprawozdanie finansowe jasno wskazuje, że punkt ten jest realizowany prawidłowo. 

Związek posiada dodatni bilans zysków i strat, a także wypracował w roku 2021 zysk netto,  

co zostało zawarte w części sprawozdania odnoszącej się do spraw finansowych.  

 
4)  zapewnienie przez Zarząd Związku prawidłowego funkcjonowania Biura Związku  

wraz przeprowadzeniem analizy w zakresie możliwości jego funkcjonowania w oparciu o zatrudnienie 

pracowników;; 

 

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. 

 
5)  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 2021 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 oraz 2021 w zakresie 

składek członkowskich i opłat za licencje klubow, a co za tym idzie złe zdiagnozowanie potrzeb 

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

 

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 na bieżąco.  

 
6)  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 zmianą siedziby Związku, czy też zakupem nowych urządzeń, 

związanym ze zmianą umów z dostawcami usług teleinformatycznych, co zostało omówione  

w części finansowej sprawozdania. 

 
7)  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 2021.                    

 
8)  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 
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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. 
 

9)  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 2021, kondycja finansowa Związku, 

pomimo zanotowanej straty, 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, tym bardziej, że okres wprowadzonego na terenie całego kraju stanu 

epidemii COVID-19, raczej uszczuplił zasoby organizacji samorządowych, czy też szeroko pojętej 

administracji rządowej. Zarząd Związku wspólnie z Trenerem Koordynatorem Kadry 

Wojewódzkiej podjął stosowne działania, mające na celu wykorzystanie środków finansowych 

Urzędu Marszałkowskiego za zdobyte punkty, co nie było łatwe z uwagi na ciągłe zmiany 

ograniczeń i obostrzeń w zakresie limitów osób mogących brać udział w tych przedsięwzięciach. 

 

W roku 2021 Zarząd Związku skupiał się na dofinansowywaniu swoich działań ze środków 

własnych, co zostało obszernie omówione w sprawozdaniu finansowym. 

 
10)  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 2021 Zarząd Związku był organizatorem trzech imprez mistrzowskich: 

 

 na podstawie Uchwały nr 6 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie organizacji Mistrzostw Wielkopolski  

w strzelaniu z broni pneumatycznej, w roku 2021, 

Rawicz - 6 marca 2021 roku  

bezpośredni organizator Rawicki Klub Sportowy "BOCK"  

 

 na podstawie Uchwały nr 15 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie organizacji V Otwartych Mistrzostw 

Wielkopolski w strzelaniu do rzutków, w roku 2021 oraz IV Otwartych Mistrzostw 

Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej centralnego zapłonu, 

V OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU DO RZUTKÓW 
Poznań - od 1 do 4 lipca do 2021 roku 

bezpośredni organizator Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" w Poznaniu 

 

 na podstawie Uchwały nr 15 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie organizacji V Otwartych Mistrzostw 

Wielkopolski w strzelaniu do rzutków, w roku 2021 oraz IV Otwartych Mistrzostw 

Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej centralnego zapłonu, 
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IV OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z BRONI 

HISTORYCZNEJ CENTRALNEGO ZAPŁONU  
Mutowo – 4 września 2021 roku 

bezpośredni organizator Klub Strzelecki „TARCZA” w Szamotułach 

 

Ponadto Zarząd Związku dofinansował następujące imprezy strzeleckie: 

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, po przeanalizowaniu wniosku o 

dofinansowanie statutowej działalności: Klubu Strzelecko – Kolekcjonerskiego 

„DYWIZJON” w Poznaniu (41/W1/17), z dnia 10 stycznia 2021 roku, L.dz. WZSS-1/2021, 

przekazał ze środków własnych Związku, kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100) 

wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów 

statutowych w zakresie organizacji w dniach 12 i 13 czerwca 2021 roku w miejscowości 

Nieczajna, zawodów o nazwie: Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC. Uchwała nr 3 / 2021 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 

dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności 

Klubu Strzelecko – Kolekcjonerskiego „DYWIZJON” w Poznaniu. 

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, po przeanalizowaniu wniosku  

o dofinansowanie statutowej działalności: Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego 

„TARCZA 96” w Poznaniu (20/W1/11), z dnia 3 marca 2021 roku, L.dz. WZSS-4/2021, 

przekazał ze środków własnych Związku, kwotę 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100) 

wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów 

statutowych w zakresie zakupu trofeów dla zwycięzców poszczególnych klas sprzętowych,  

III edycji zawodów „POZNAŃ FIVE STEEL O PUCHAR PREZESA 

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO”, których 

organizatorem jest wskazany powyżej podmiot. Uchwała nr 8 / 2021 Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 6 marca 2021 r. w sprawie 

dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności 

Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96”. 

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, po przeanalizowaniu wniosku  

o dofinansowanie statutowej działalności: Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie 

„TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu (49/W1/19), z dnia 20 kwietnia 2021 roku, 

L.dz. WZSS-12/2021, przekazał ze środków własnych Związku, kwotę 10 500,00 zł 

(dziesięćtysięcypięćset złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem 

na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie organizacji: 

1) w dniach 15 i 16 maja 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: 

Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC LEVEL 2; 

2) w dniach 26 i 27 czerwca 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: 

Mistrzostwa Wielkopolski Pistolet IPSC + PCC; 

3) w dniach 4 i 5 września 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: 

Letnia Strzelba IPSC LEVEL 2 o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego. 

Zarząd Związku przeznacza ponadto kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100)  

na puchary i trofea, które będą wręczone w czasie zawodów. Uchwała nr 14 / 2021 Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności 

Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu. 
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Mistrzostwa w strzelaniach pneumatycznych w Rawiczu, Mistrzostwa w strzelaniu do rzutków i 

największa impreza wojewódzka IPSC – Letnia Strzelba IPSC, to coroczne, najbardziej 

rozpoznawalne wielkopolskie imprezy strzeleckie w kraju. Cały czas Zarząd Związku rozwija 

wsparcie dla różnego typu imprez i polityka będzie nadal kontynuowana.  

 
11)  bieżące aktualizowanie przez Zarząd Związku preliminarza wydatków  

pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji udzielanych  

przez WZD Związku; 

 
12) 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 sprawozdaniu finansowym  

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. 

 
13)  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; 

 

Temat ten był omawiany szeroko w sprawozdaniach z lat poprzednich. 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. Zgodnie z zapowiedziami PZSS, prace nad rozwojem portalu 

informatycznego trwają. Mówi się nawet o powstaniu nowego portalu, opartego o nową bazę 

danych. Niestety nie wiemy jak bardzo są one zaawansowane. W związku z powyższym, na dzień 

dzisiejszy wprowadzanie tymczasowych rozwiązań na szczeblu naszego Związku staje się 

ryzykowne, chociażby z powodów finansowych. Związek musiałby zaangażować własne środki 

finansowe na budowę takiego modułu, a sam moduł mógłby przestać działać po roku lub dwóch 

latach, z uwagi na rozwiązania wprowadzone do Portalu Informatycznego PZSS. Na posiedzeniu 

Zarządu Związku w dniu 5 października 2021 roku, członkowie Zarządu Związku omawiali ten 

problem, powołując do życia Uchwałę nr 30 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie modernizacji Witryny Internetowej 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  

 
14)  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 2021 świadczy 

sprawozdanie finansowe.  
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15)  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. 

 
16) utworzenie w strukturze Zarządu Związku zespołu, który zajmie się stałą analizą pod kątem 

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

 

W chwili obecnej nie ma potrzeb związanych z nowelizacją Statutu Związku. Ostatnia aktualizacja 

została przeprowadzona w roku 2019, a przyjęte rozwiązania są aktualne. Zespół zostanie powołany 

w późniejszym okresie, po przeprowadzeniu nowelizacji regulaminów przez PZSS. 

 

ad. 10 

Inne działania Zarządu WZSS. 
 

Poza działaniami, które przedstawiono w tym opracowaniu Zarząd Związku podejmował też inne 

działania, mające na celu unormowanie spraw Związku.  

 

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Związku: 

 

W roku 2020 przyjęto w poczet członków zwyczajnych Związku następujące podmioty: 

 

 Uchwała nr 12 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Strzeleckiego „SOKÓŁ” z siedzibą  

w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 2, 62 – 530 Kazimierz Biskupi 

 

 Uchwała nr 27 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

5 października 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Towarzystwo 

Strzeleckie „BRYGADA” z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 13, 61-569 Poznań 

 

 Uchwała nr 40 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

8 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Strzeleckiego „PROPORZEC” z siedzibą 

w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 23, 64-330 Opalenica 

 

 Uchwała nr 41 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  

8 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, Klubu Strzeleckiego „SHADOW” z siedzibą w Mosinie, 

ul. Ogrtodowa 12A, 62-050 Mosina 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 16 

 
  

Podsumowanie 

 

Reasumując, niniejsze sprawozdanie ma na celu przekazanie Delegatom podstawowej 

informacji na temat działań podejmowanych przez Zarząd Związku w roku 2021.  

 

Cały czas pozostaje aktualny wniosek, często prezentowany w naszych sprawozdaniach, 

że z perspektywy roku 2021, 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. W następnych latach nawiązana zostanie bliższa współpraca z Międzynarodowymi 

Targami Poznańskimi. Prawdopodobnie możliwa jest organizacja dużych zawodów 

klasyfikacyjnych, które byłyby rozgrywane w czasie imprezy targowej, tematycznej dla broni  

i strzelectwa. Już w 2022 roku, możliwa będzie współpraca z MTP w zakresie prezentacji 

dynamicznych form strzelectwa, w formule IDPA. 

 

Rok 2021 obfitował działalnością Związku na polu wsparcia strzelectwa dynamicznego. 

Należy tu zaznaczyć, że jest ona wynikiem powstania dwóch obiektów strzelnic w miejscowości 

Nieczajna, gdzie można organizować duże zawody strzelectwa dynamicznego. Ten kierunek będzie  

kontynuowany przez władze Związku. 

 

Perspektywy naszej działalności w roku 2022, a nawet następnym, rysują się o wiele 

lepiej z uwagi na odwołanie trwającego od marca 2020 roku stanu epidemii choroby COVID – 19, 

wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, co wiąże się ze zniesieniem nałożonych ograniczeń  

i obostrzeń. Jednak po odwołaniu tego stanu pojawił się nowy problem, jakim jest wojna  

na Ukrainie. Powszechnie panująca drożyzna, galopująca inflacja, a także trudności w zakupie 

amunicji strzeleckiej i skokowy wzrost jej ceny, to nowe wyzwania stojące przed naszym sportem. 

Jednak Zarząd Związku ma nadal w planach utrzymywać płynność finansową Związku i wspierać 

swoich członków w zakresie wykonywania przez nich własnych celów statutowych. W tym miejscu 

jeszcze raz należy zaznaczyć, że Zarząd Związku stoi na stanowisku, że środki gromadzone  

przez Związek służą realizacji celów statutowych, a nie poprawianiem bilansu Związku  

i gromadzeniem jego aktywów.  

 

 

 


