
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA HONOROWEJ ODZNAKI POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 

SPORTOWEGO 

 
1. Odznaka honorowa PZSS jest wyróżnieniem przyznawanym przez Prezydium Zarządu PZSS 

działaczom sportowym, trenerom, sędziom, zawodnikom, oraz innym osobom współpracującym, 

działającym na rzecz rozwoju strzelectwa sportowego.  
 

2. Przyjmuje się, że działacz sportowy, trener, sędzia mogą otrzymać odznakę:  

a) stopnia brązowego po 5latach działalności, 

b) stopnia srebrnego po 10 latach działalności,  

c) stopnia złotego po 15 latach działalności, 

d) odznakę kolejnego stopnia nadaje się po co najmniej 5 latach od nadania odznaki stopnia 

niższego, 

e) w szczególnych przypadkach Prezydium Zarządu może postanowić inaczej.  

 

3. Zawodnik oraz trener mogą otrzymać ,,Honorową odznakę PZSS" za wybitne osiągnięcia 

sportowe na arenie międzynarodowej. 

 

4. Wnioski o nadanie odznaki winny być przesłane za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego 

Związku Strzelectwa Sportowego do biura PZSS minimum na dwa miesiące przed planowanym 

terminem wręczenia .Wzór wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.  

 

5. Komisja d/s odznaczeń sprawdza zgłoszone wnioski pod względem formalnym i przedkłada do 

rozpatrzenia Prezydium Zarządu PZSS. 

 

6. Komisja d/s odznaczeń prowadzi rejestr przyznanych Honorowych Odznak Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego. 

 

7. Odznaki winny być wręczane na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych PZSS lub WZSS, 

uroczystych zebraniach klubów i organizacji społecznych oraz podczas zawodów ogólnopolskich i 

międzynarodowych. 

 

8. Prawo wręczania odznaki mają członkowie Zarządu PZSS oraz Prezesi WZSS z upoważnienia 

Prezydium Zarządu. 

 

9. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu.  

 

10. Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego został 

zatwierdzony przez Zarząd PZSS w dniu 16.11.2016r. i obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

 
 
 
 
 



Wniosek o nadanie Brązowej/Srebrnej* Honorowej Odznaki PZSS 
 
 

Zarząd …………………………………… Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą  
w …………………..…………….. prosi o przyznanie Brązowej/Srebrnej* Honorowej 
Odznaki PZSS dla niżej wymienionych osób: 

Lp. Nazwisko i Imię PESEL Adres 

1.                   

Uzasadnienie**:       

2.                   

Uzasadnienie**:       

3.                   

Uzasadnienie**:       

4.                   

Uzasadnienie**:       

5.                   

Uzasadnienie**:       

 
* niepotrzebne skreślić 
** przy wniosku o odznakę srebrną, obowiązkowo podać w uzasadnieniu rok nadania odznaki brązowej 



WNIOSEK 
o nadanie Złotej Honorowej odznaki PZSS 

 

Zarząd       Związku Strzelectwa Sportowego 

w         prosi o przyznanie Złotej Honorowej Odznaki PZSS  

dla niżej wymienionego działacza strzelectwa sportowego. 
  

1. Imię i nazwisko 
      

2. Data urodzenia 
      

3. Miejsce zamieszkania 
      

4. Miejsce pracy 
      

5. Pełnione funkcje w Związku lub Klubie 
      

6. Data nadania poprzedniej odznaki (wymienić datę przyznania i stopień przyznanej odznaki): 

      

7. Uzasadnienie  

      

     ,       

 

(mp) 

 

 

Miejscowość i data    Pieczątka i Podpis 

 


