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Poznań, dnia 5 maja 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

ZA ROK 2016 
ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ 
ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 

Obecnie w obrębie wewnętrznych przepisów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, poza Statutem obowiązuje 9 Uchwał Walnego Zebrania 

Delegatów Związku: 

 
1. Uchwała nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

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

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

 

wraz z: 
 

a) Uchwałą nr 4 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.                

w sprawie dalszego obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat 
członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                      

w Poznaniu, wprowadzonego w życie Uchwałą  nr 2 / 2008 Walnego 

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

b) Uchwałą nr 3 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

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

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia             

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

w Poznaniu; 

c) Uchwałą nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

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

członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                       

w Poznaniu. 
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2. Uchwałą nr 3 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r.    
w sprawie uchwalenia Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu 

 
która została znowelizowana na podstawie: 

 

a) Uchwały nr 4 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

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

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonym przez Walne 

Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
 

b) Uchwały nr 5 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r.            
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 

 
3. Uchwała nr 3 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.                 

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia pomiędzy Wielkopolskim 

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

25 stycznia 2009 roku, w miejscowości Kościan. 

 
4. Uchwała nr 5 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r.            

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

 

5. Uchwała nr 3 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r.               

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. 

 
6. Uchwała nr 4 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r.                  

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie współpracy               
w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu                     

7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 

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

powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu 

nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek,  

ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu 15 listopada 2011 r.                 

w Poznaniu. 
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7. Uchwała nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r.  
w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku. 

 
8. Uchwała nr 2 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016. 

 
9. Uchwała nr 3 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r.  

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017. 
 

Sprawozdanie nie obejmie spraw związanych z Uchwała nr 3 / 2010, gdyż dotyczy 

ona działania Komisji Rewizyjnej Związku, a Zarząd nie jest organem 

uprawnionym do oceny jej pracy.  
 

Niniejsze sprawozdanie zostanie podzielone na następujące punkty: 

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

Statutu Związku; 

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

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

Strzelectwa; 
4. Uchwała nr 5 / 2009 – praca Zarządu Związku; 

5. Uchwała nr 2 / 2016 – Preliminarz wydatków na rok 2016; 

6. Uchwała nr 3 / 2016 – Preliminarz wydatków na rok 2017; 

7. Uchwała nr 4 / 2012 – Porozumienie w sprawie Lizawki; 
8. Uchwała nr 6 / 2013 – kierunki działania Związku w obecnej kadencji; 

9. Inne działania Zarządu WZSS. 

 
ad. 1 

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

Uchwała nr 4 / 2011 i 5 / 2011 WZD z dnia 11 maja 2011 roku. 
nowelizacja Statutu Związku. 
 
W ocenie Zarządu, przez cały okres roku 2016, stosował się on do zapisów 

Statutu Związku, wykonując jego postanowienia. W okresie roku 2016 nie podjęto 
też działań mających na celu nowelizację zapisów obecnie obowiązującego 

Statutu. Nie można jednak zapomnieć, że w roku 2015 została znowelizowana 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1393 i 1923). Ponadto nowelizacji ma ulec Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 
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roku, o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171). Tej nowelizacji należy 

spodziewać się jeszcze w roku 2017. Nie można więc wykluczyć, że nowelizacja 

statutu Związku stanie się koniecznością, wynikająca z przepisów prawa.  
Tak więc biorąc pod uwagę fakt, że wszelkie zmiany statutu są wyłączną 

kompetencją Walnego Zebrania Delegatów, należy zastanowić się nad powołaniem 

komisji WZD, która zajmie się analizą i nowelizacją statutu Związku, w kadencji 
władz 2017 – 2020.  

 

Do spraw statutowych będzie się odwoływać także pkt 8 niniejszego opracowania 

w związku z zapisem § 2 pkt 19 Uchwały nr 6 / 2013 WZD. 

 

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

oraz  
Uchwała nr 4 / 2009 WZD z dnia 14 marca 2009 roku, 

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

Regulamin składek i innych opłat członkowskich WZSS. 
 

Powyższe uchwały dotyczą funkcjonowania w Związku Regulaminu składek                     
i innych opłat członkowskich. W II części sprawozdania dotyczącego spraw 

finansowych są zawarte szczegółowe dane dotyczące wykonywania postanowień 

uchwalonego przez WZD przepisu, regulującego składki członków zwyczajnych             
w roku 2016. Ponadto część V przedmiotowego sprawozdania odnosi się  

do Funduszu Kolegium Sędziów Związku, który również funkcjonuje na podstawie 

przywołanych powyżej uchwał WZD.  

 
We wspomnianej powyżej II. części sprawozdania finansowego, wskazano 

powstanie zaległości składkowych w roku 2016. Należy jeszcze raz zaznaczyć,  

że zgodnie z § 4 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Związku, 
członek Związku zobowiązany jest do opłacania składki członkowskiej na jego 

rzecz, bez ponaglenia ze strony Zarządu Związku. Powyższe wynika wprost  

z zapisów przedmiotowego regulaminu oraz z § 19 pkt 4 Statutu Związku.  
Tak więc obowiązek opłacenia składki przez członków zwyczajnych nie leży  

po stronie Zarządu lecz członka. Noty składkowe, które są rozsyłane przez Zarząd 

Związku należy rozumieć jako dokumenty ponaglające, a nie podstawę opłacenia 
składki członkowskiej. Jeżeli któryś z członków zwyczajnych Związku potrzebuje 

dokumentu finansowego do rozliczenia składki, to jego obowiązkiem                        

jest zwrócenie się do Zarządu Związku o wystawienie takiego dokumentu.                

Tak więc postępowanie polegające na oczekiwaniu na taki dokument,                   
bez wyraźnego sygnału ze strony członka jest w pewnym sensie złamaniem 

postanowień Statutu Związku. Ta interpretacja została już odnotowana  

w poprzednim sprawozdaniu i nadal stanowi oficjalne stanowisko Zarządu  
w tej sprawie.  

 

Zgodnie z § 2 pkt 17 Uchwały nr 6 / 2013 WZD pod obrady Walnego Zebrania 
Delegatów w dniu 14 maja 2014 roku została wprowadzona nowelizacja tego 
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przepisu, dotycząca utworzenia funduszu dla Kolegium Sędziów Związku. Prace 

nad nowelizacją zakończyły się uchwaleniem poprawek, które wytworzyły 

przedmiotowy fundusz. Pieniądze zebrane na tym funduszu staną się środkami,  
z których będą prowadzone działania Kolegium Sędziów. Jak już wspomniano 

powyżej, stan funduszu na koniec roku 2016, został podany w części V 

sprawozdania finansowego, a wynosił on 12 000,00 zł. W roku 2016 z tego 
funduszu zostały pokryte koszty obowiązkowych szkoleń dla sędziów, które 

umożliwiły im odnowienie licencji na cykł olimpijski w latach 2017 - 2020. Należy 

przyjąć, że wpłaty z tytułu funduszu są dokonywane prawidłowo i terminowo,  

co stoi trochę w sprzeczności z tematem wpłat składek członkowskich.  
 

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

współpraca z Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa. 
 

Powyższa uchwała wprowadziła w życie Porozumienie pomiędzy Wielkopolskim 

Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem 
Strzelectwa, dotyczące współpracy obu Związków, przyjęte Uchwałą nr 1/2009 

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia             

29 stycznia 2009 r. 

 
W roku 2016 współpraca pomiędzy LOZS i WZSS przebiegała prawidłowo. Należy 

tutaj dodać, że w roku 2016 LOZS stracił swojego wieloletniego, nieodżałowanego 

Prezesa, Pana Bogdana Pokładeckiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
wewnątrz tej organizacji, nowym Prezesem został Pan Ryszard Bartkowiak.  

Jest on członkiem ustępującego Zarządu Związku, tak samo jak wiceprezes LOZS, 

Pan Marek Zimnoch. Tak więc współpraca i wypracowywanie decyzji dotyczących 
obu organizacji odbywa się już na poziomie posiedzeń Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego.  

 
W roku 2016 współpraca odbywała się w sposób prawidłowy. 

 

ad. 4 

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

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, działa w oparciu                   
o powołane przepisy WZD, wypełniając całkowicie obowiązujący go Regulamin 

organizacyjny. Przez okres całego roku 2016 nie doszło do jego złamania. W roku 

2016 Zarząd zebrał się na posiedzeniach 4 razy: 

 
1) w dniu 11 kwietnia; 

2) w dniu 11 maja; 

3) w dniu 13 października; 
4) w dniu 15 grudnia; 

 

dodatkowo odbyło się 5 posiedzeń w formie telekonferencji: 
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1) w dniu 9 lutego; 

2) w dniu 2 marca; 

3) w dniu 4 kwietnia; 
4) w dniu 19 lipca; 

5) w dniu 2 listopada. 

 
Wynikiem obrad Zarządu było 21 uchwał, regulujących bieżące sprawy Związku. 

Każda z Uchwał powoływana była na podstawie delegacji statutowej, a jeżeli 

zaistniała taka potrzeba, również na podstawie obowiązujących Uchwał Walnego 

Zebrania Delegatów. 
 

Na posiedzenia Zarządu regularnie zapraszani byli: 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Leonard Kostera; 

 Przewodniczący Rady Trenerów – Pan Józef Rowicki. 

 

Ponadto w pracach Zarządu brali także udział inni członkowie wyżej 
wymienionych organów WZSS: 

 

 Pan Ryszard Stoga – Komisja Rewizyjna; 

 Pan Ireneusz Erenc – Komisja Rewizyjna; 

 Pan Przemysław Szemraj – Rada Trenerów 

 

Czynny udział w pracach Zarządu brał także Pan Stanisław Kopaniarz – 

Przewodniczący Kolegium Sędziów, który jest członkiem Zarządu Związku.  
 

ad. 5 
Uchwała nr 2 / 2016 WZD z dnia 11 maja 2016 roku                   

– Preliminarz wydatków na rok 2016. 
 

Dokładne rozliczenie przychodów i wydatków wynikających z preliminarza 

wydatków znajduje się w części IV sprawozdania finansowego. 
 

Korzystając z delegacji WZD zawartej w przedmiotowej uchwale, Zarząd Związku 

wydał następujące uchwały: 

 
1) Uchwała nr 4 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 2 marca 2016 r., w sprawie przyjęcia do realizacji 

Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2016, pomiędzy 
Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 

Strzelectwa Sportowego, 

 
2) Uchwała nr 12 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 11 maja 2016 r., w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 
zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2016. 
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Ad. 1.  

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

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz: 
 

Uchwały nr 3 / 2015 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie 
upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  
do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2016, 

 

wprowadzono w życie Preliminarz Wydatków Związku, po uzgodnieniach                          
z przedstawicielami WSS w Poznaniu, który następnie został zatwierdzony przez 

WZD WZSS na podstawie: 

 
Uchwały nr 2 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia  
w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego na rok 2016. 

 

Ad. 2. 
Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 pkt 7 Uchwały  

nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu 
działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji 

obecnych władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 2 / 2016 Walnego 

Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  
11 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016 i Uchwałą  

nr 4 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia  
2 marca 2016 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia  

wraz z preliminarzem wydatków na rok 2016, pomiędzy Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 
Sportowego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego biorąc  

pod uwagę fakt przekazania środków finansowych, pochodzących z Urzędu 

Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego za wyniki uzyskane we współzawodnictwie 

dzieci i młodzieży w roku 2014, przez SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, 
KKS LOK „VIS” w Gostyniu,  SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile oraz GKS „GRYF” 

w Grodzisku Wielkopolskim, do puli Związku, przeznaczył całą tą kwotę, zapisaną 

w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2016 na zakupy sprzętu  
dla tych klubów. Uchwała nr 12/2016 zakładała także, że ewentualne 

zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania zakupów, będzie 

następowało ze środków własnych Związku w kwocie nie przekraczającej 20% 
wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych. Rozliczenie finansowe tego zadania 

znajduje się w części IV sprawozdania finansowego. 
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Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji Preliminarza wydatków na rok 

2016: 

 

  
uchwalony wydano realizacja 

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

I. 

Kalendarz  imprez 

(organizacja lub 
uczestnictwo) 6 000,00 zł   5 774,22 zł   -225,78 zł 0,00 zł 

II. 

Zgrupowania i 

konsultacje (faktury i 
rachunki dotyczące 
kosztów zgrupowań, 

wystawione na WSS w 
Poznaniu, forma 
płatności – przelew) 23 000,00 zł 15 624,00 zł 17 977,97 zł 15 624,00 zł -5 022,03 zł 0,00 zł 

III. 

Szkolenie i 
doszkolenie kadry 
trenersko – 

instruktorskiej, 
sędziowskiej, 
technicznej 2 000,00 zł   1 572,67 zł   -427,33 zł 0,00 zł 

IV. 

Prowadzenie badań i 
upowszechnianie  
informacji  dotyczącej  

metodologii treningu  
sportowego         0,00 zł 0,00 zł 

V. 

Zakupy  sprzętu 

sportowego, paliwa 
do asekuracji i 
treningu, leków i 

odżywek  20 000,00 zł 9 635,00 zł 20 725,00 zł 9 635,00 zł 725,00 zł 0,00 zł 

VI. 

Opłata trenerów, 

instruktorów 
realizujących zadania 
(proporcjonalnie do 
wykonanych zadań)         0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM: 51 000,00 zł 25 259,00 zł 46 049,86 zł 25 259,00 zł -4 950,14 zł 0,00 zł 

 
W stosunku do zakładanej kwoty wyjściowej preliminarza, na koniec roku 

zrealizowano go w 90,29%. W 100% wykonano natomiast zakładane zużycie 

środków finansowych pochodzących z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, 

zarówno w kwestii dotacji do obozów szkoleniowych, jak i przy realizacji zakupów 
sprzętu. Niewykorzystana kwota 4 950,14 zł, mająca pochodzić ze środków 

własnych Związku wynika z następujących czynników: 

 
1)  braku dotacji do trzeciego obozu szkoleniowego, który został umieszczony w II 

części preliminarza wydatków; 

2) wykorzystania na poziomie 78,63% środków zapisanych w części III 
preliminarza. 
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Od paru lat Zarząd Związku preferuje dofinansowywanie największymi kwotami, 

dwóch kategorii preliminarza. Są to obozy szkoleniowe i zakupy sprzętu. 
Dofinansowanie do obozów szkoleniowych w ostatnich latach przynosi  

coraz większe efekty, co można chociażby zauważyć w wynikach osiąganych  

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

przeznaczane na zakupy sprzętowe są natomiast wymuszone tym, że największa 

część zapisanych w tym punkcie środków pochodzi z funduszy przekazywanych 

do rozliczenia przez kluby.  
 

Wykonanie preliminarza wydatków na poziomie ponad 90% jest bardzo dobrym 

wynikiem, szczególnie gdy spojrzymy na kwotę był on zaplanowany. Corocznie 
kwota planowanych przez Związek wydatków w obszarze sportu dzieci i młodzieży 

wzrasta. Należy mieć nadzieję, że w przyszłej kadencji władz Związku, będzie  

on nadal posiadał dobra kondycję finansową, która pozwali co najmniej utrzymać 
tę tendencję.  

 

ad. 6. 

Uchwała nr 3 / 2016 WZD z dnia 11 maja 2016 roku                   

– Preliminarz wydatków na rok 2017; 
 

Na podstawie § 39 pkt. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu oraz: 
 

 Uchwały nr 3 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania 

Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017; 

 

Zarząd przyjął do realizacji Porozumienie nr 266/2017 wraz z Preliminarzem 
Wydatków, zawarte w dniu 11 stycznia 2017 roku, pomiędzy Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego 

w Poznaniu na rok 2017, L.dz. WZSS – 9/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku,  
na podstawie: 

 

 Uchwały nr 4 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

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

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem 

Strzelectwa Sportowego. 
 

Powyższy dokument został uzgodniony z przedstawicielami Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sportowego w dniu 7 grudnia 2016 roku, gdzie wpisano do niego 
kwoty pochodzące z dotacji za punkty zdobyte w ramach sportu dzieci                          

i młodzieży. Preliminarz zakłada wydatkowanie kwoty pochodzącej z dotacji 

Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23 257 zł. Na kwotę tę składają się: 
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 łączna kwota przyznana bezpośrednio Związkowi w wysokości 15 057,00 zł. 

 

oraz środki finansowe przekazane do rozliczenia przez Związek: 
 

 SKS „INTERCONTINENTAL” Piła – 2 665,00 zł., 

 SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu  - 2 655,00 zł., 

 KKS LOK „VIS” w Gostyniu – 1 230,00 zł., 

 GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski – 1 640,00 zł. 

 

Projekt uchwały wprowadzającej go do realizacji zostanie przedstawiony Zebraniu 

w dniu 15 maja 2017 roku. 
 

ad. 7 
Uchwała nr 4 / 2012 WZD z dnia 9 maja 2012 roku – 

porozumienie z RO PZŁ w Poznaniu w sprawie strzelnicy 
LIZAWKA. 

 
W roku 2017 Zarząd Związku nie podejmował żadnych poważniejszych inwestycji 

na terenie strzelnicy „LIZAWKA”, co nie znaczy, że strzelnica ta nie była dalej 

modernizowana. Działo się to przede wszystkim za pośrednictwem działań 
bezpośredniego użytkownika tej strzelnicy, czyli MKS „DIANA” w Poznaniu. 

Największa inwestycją, która była przeprowadzona w roku 2016 na terenie  

tej strzelnicy było wyposażenie jej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego  
w nowoczesne maszyny do rzutek. W nowe urządzenia zaopatrzono 

dotychczasową oś sportową, co pozwoliło na przeniesienie starszych maszyn  

na oś myśliwską, a to z kolei dało możliwość przeprowadzania zawodów na dwóch 

osiach trapowych jednocześnie. Ponadto wyposażono w nowy sprzęt stanowisko 
do strzelania konkurencji skeet. Ponadto MKS „DIANA” w Poznaniu, własnymi 

środkami wykonał zadaszenie nad stanowiskami do strzelania konkurencji 

trapowych. Obiekt ten rozwija się z roku na rok, co daje nam możliwości 
przeprowadzania na jego terenie coraz ważniejszych zawodów. W roku 2017 

zostaną tam przeprowadzone Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu do rzutek, 

które zostały wprowadzone do centralnego kalendarza imprez PZSS. Ponadto 
również w roku 2017 na tej strzelnicy odbędą się Mistrzostwa Polski.  

 

Poziom zaangażowania Związku w roku 2016 w ten obiekt, to przekazane 
5 000,00 zł na rzecz MKS „DIANA” w Poznaniu, co zostało omówione w części 

finansowej sprawozdania.  
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ad. 8 

Uchwała nr 6 / 2013 WZD z dnia 15 maja 2013 roku                   

– kierunki działania Związku w obecnej kadencji 
 
§ 1. 
 
Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 
zobowiązuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 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: 

 
www.wzss.org.pl 

 
2) bieżącego publikowania uchwał i protokółów z obrad Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na zasadach 
określonych w ust. 1; 

 
3) bieżącego publikowania , na zasadach określonych w pkt 1, materiałów wszystkich 

organów działających przy Zarządzie Związku, działających na podstawie § 40 
Statutu Związku; 

 
4) opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów 

sprawozdania z realizacji Uchwał Walnych Zebrań Delegatów Wielkopolskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, złożonego z dwóch części: 

 
a) finansowej – stanowiącej sprawozdanie Zarządu Związku                                   

z podejmowanych decyzji finansowych, 
 

b) merytorycznej – dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd 
Związku, do których obligowały go uchwały Zebrania.  

 
5) opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów 

sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych 
Związku, a także wyników rywalizacji sportowej zawodników podmiotów 
zrzeszonych w Związku; 

 
6) Terminowego zwoływania corocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczych 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,                                           
tj. w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja roku następnego, 

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

w pkt 4 i 5, co najmniej na tydzień przed datą zwołania Walnego Zebrania 
Delegatów Związku. 

 

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; 
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2) sprawozdania, o których mowa w ust. 3 zostały opracowane zgodnie                   

z dyspozycją tego przepisu; 
 

3) obecnie zwołane Walne Zebranie Delegatów odbywa się w dniu 15 maja – 

czyli termin określony w pkt 6 został dochowany. Zarząd postanowił zwołać 
WZD właśnie w tym terminie, gdyż wcześniejsze daty kolidowały             

długim weekendem majowym i ważnymi zawodami w Warszawie; 

 

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

 

Zarząd Związku pomimo dokonywanych prac, związanych z modernizacja witryny 
internetowej, starał się by działała ona chociażby w ograniczonym zakresie,  

co raczej się udało i nasi członkowie nie pozostali bez niezbędnych, bieżących 

informacji.   
 
§ 2. 
 
Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, 
wprowadza w życie Plan działania WZSS w Poznaniu, do końca kadencji obecnych władz 
Związku, o następującej treści:  
 

1) na podstawie przepisu wynikającego § 40 Statutu Związku zweryfikowanie 
obecnych składów i ponowne powołanie do życia: 

 
a) Rady Trenerów; 

 
b) Kolegium Sędziów; 

 
jako stałych organów działających przy Zarządzie Związku; 

 

Sprawa została omówiona w sprawozdaniu z roku 2013 – dyspozycja § 2 pkt 1 

przedmiotowej uchwały, została wykonana poprzez przyjęcie przez Zarząd: 
 

1) Uchwała nr 21 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany 
składu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

w Poznaniu. 

 
2) Uchwała nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania 

Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego                      
w Poznaniu. 

 
2) na bazie struktury działania Związku wynikającej z wymogów Statutu, 

podejmowanie działań organizacyjnych w oparciu o: 
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a) Biuro Związku – działające na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 
Zarządu WZSS, 
 

b) Radę Trenerów, będące 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) Kolegium Sędziów, będące organem wykonawczego Zarządu w zakresie 
prawidłowości przeprowadzania zawodów; 

 

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. Na końcu roku 2016 Kolegium Sędziów Związku 
przeprowadziło szereg szkoleń, mających na celu wydanie licencji 

sędziowskich, na następny cykl olimpijski w latach 2017 – 2020. Cykl tych 

szkoleń był także prowadzony na początku roku 2017. Przewodniczący 
Kolegium Sędziów – Pan Stanisław Kopaniarz, przeprowadził także 

weryfikację uprawnień sędziowskich na terenie naszego województwa. Dzięki 

tej weryfikacji wyprostowano wiele bledów, które narosły przez poprzednie 

lata.  
 

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 polityki finansowej Związku w sposób zapewniający utrzymanie jego 

płynności finansowej, a także wypracowywanie racjonalnych rozwiązań w zakresie 
podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi zadania 
finansowe Związku w oparciu o 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) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Związku wraz z racjonalizacją 
możliwości jego funkcjonowania, także poprzez wypracowanie rozwiązań mogących 
umożliwić jego pracę w oparciu o zatrudnienie osób spoza Zarządu Związku; 
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Funkcjonalność Biura Związku nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednimi 

latami. Należy uznać, że obecne rozwiązania, w dużej części oparte na współpracy 

z WSS w Poznaniu, są optymalne. 
 

Sprawa zatrudnienia pracowników Biura Związku pozostaje bez zmian. Obecnie 

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

 
5) na bazie Biura Związku terminowa obsługa spraw jego członków; 

 
W roku 2016 nie odnotowano szczególnych opóźnień w realizacji zadań 

związanych z obsługą członków Związku.  

 
6) utrzymanie w sprawności i ewentualna modernizacja posiadanego sprzętu 

informatycznego, a także wytworzenie na jego podstawie niezbędnej dokumentacji, 
odpowiednich rejestrów danych osobowych i danych organizacji zrzeszonych                 
w Związku, zabezpieczonych odpowiednią polityką ochrony danych osobowych               
i instytucji; 

 

Sprzęt Związku jest sprawny. Kwestie zakupów zostały omówione w części 

sprawozdania dotyczącej finansów. 

 
7) dofinansowywanie działalności lub wsparcie sprzętowego, poszczególnych klubów, 

w oparciu o efekty ich startów w zawodach ogólnopolskich; 

 

Powyższa sprawa została już omówiona w pkt. 5 niniejszego opracowania.                   
Czynny udział w pracach nad tymi rozwiązaniami brał udział Przewodniczący 

Rady Trenerów Pan Józef Rowicki oraz Członek Rady Trenerów – Trener 

Koordynator Kadry Wojewódzkiej, Pan Przemysław Szemraj. 
 

8) wypracowanie rozwiązań mających na celu pełną realizację Uchwały 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 

 

Powyższa sprawa została już omówiona w pkt. 7 niniejszego opracowania. 
 

9) występowanie 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; 
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Jak wykazują sprawozdania za rok 2016, 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 inwestycja w 300m, karabinową oś strzelecką.  

W tym przedsięwzięciu bierze także udział PZSS. Na początku roku 2016  

były prowadzone także rozmowy z przedstawicielami Prezydenta Miasta Leszna, 

mające na celu zwiększenie udziału środków samorządowych w finansowaniu 
UKS „LESNA” Leszno. Rozmowy te wskazały pewne rozwiązania, które realizuje 

obecnie klub.  

 
W roku 2016 Zarząd Związku skupiał się na dofinansowywaniu swoich działań  

ze środków własnych, co zostało obszernie omówione w sprawozdaniu 

finansowym. 
 

Wzorem roku poprzedniego po raz kolejny Związek uczestniczył w imprezach 

targowych, promujących szeroko rozumiane strzelectwo. Były to: 
 

1) Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE, organizowane przez Międzynarodowe 

Targi Poznańskie, gdzie Związek miał swoje stoisko promujące Związek  

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

Rozegrano na nich również zawody przewidziane zarówno  

dla zwiedzających, jak i wystawców. Nagrody w tych zawodach zostały 
wręczone przez Prezesa Związku i Dyrektora Projektu zarządzającego tymi 

targami. 

 
2) Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting – organizowane 

przez Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Udział 

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

w materiałach promocyjnych imprezy targowej.  

 
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 2016, Związek ponosił niewielkie koszty, 

związane z tego typu działaniami. Największe słowa podziękowania, dotyczące 

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

w budowę stoiska i promocję działań Związku.  

 
10) organizacja zawodów rangi Mistrzostw Wojewódzkich, a także wspieranie 

organizacyjne lub finansowe, istniejących już imprez organizowanych w zakresie 
strzelectwa powszechnego i wyczynowego; 

 

Zarząd Związku mając na uwadze wypełnienie postanowień tego punktu przyjął 
stałe terminy cyklicznych imprez strzeleckich o randze Mistrzostw Wielkopolski, 

które zapisano w Uchwale 21 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie 
organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski. 

 

Na podstawie powyższej uchwały w roku 2016 Zarząd WZSS zorganizował dwie 
imprezy: 

 

 Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej  

w Rawiczu, w dniu 12 marca 2016 roku, rozgrywane w konkurencjach  
Ppn 40  open, Kpn 40 open, Ppn 30 młodzicy i Kpn 30 młodzicy; 

 

 Mistrzostwa  Wielkopolski w strzelaniu z pistoletu sportowego i pistoletu 
centralnego zapłonu 2016 w Poznaniu, rozgrywane w dniach 7 i 8 

października 2016 roku, w konkurencjach Psp 20 część dokładna 

(mężczyźni/kobiety) oraz Pcz 20 część dokładna (mężczyźni/kobiety). 

 
Pierwsza z imprez, była już drugą z kolei, organizowaną przez klub RKS „BOCK” 

Rawicz, na obiektach Gimnazjum w Sierakowie, koło Rawicza. Były to zawody 

przeprowadzone przy użyciu tarcz elektronicznych SIUSS w formule OPEN  
(z łączną klasyfikacją kobiet i mężczyzn) i rozegraniem Superfinału  

w konkurencjach Ppn 40 i Kpn 40. Odnotowano w nich starty reprezentantów 

takich klubów jak: GWARDIA Zielona Góra, ŚLĄSK Wrocław, czy AGAT Złotoryja. 
Zawody były umieszczone w kalendarzu imprez PZSS. Zawody zostały 

zorganizowane z dużym rozmachem i są obecnie największą imprezą, 

organizowaną przez WZSS.  
 

Drugie, wymienione zawody odbyły się na obiekcie SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” 

w Poznaniu. Są to zawody kameralne, gdzie startują zawodnicy z klubów naszego 
Związku. 

 

W roku 2017, jak już wspominano o tym w poprzedniej części tego opracowania, 

na terenie strzelnicy LIZAWKA, zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Wielkopolski 
w strzelaniach do rzutków. Priorytetem Związku i zadaniem jego władz  

na następną kadencję, powinno być wprowadzanie tej imprezy na stałe  

do kalendarza PZSS. 
 

Ponadto dzięki pracy Pana Józefa Rowickiego, któremu w tym miejscu bardzo 

dziękuję za zaangażowanie, mamy już kolejny rok z rzędu kalendarz imprez 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 17 

 
  

strzeleckich województwa wielkopolskiego, który został opublikowany na stronie 

internetowej Związku.  

 
11) bieżące aktualizowanie preliminarza wydatków pod kątem realizacji celów 

statutowych, na bazie delegacji Walnego Zebrania Delegatów; 

 
Powyższe zagadnienie zostało wyczerpująco omówione w punkcie 5 niniejszego 

opracowania. 

 
12) wspomaganie merytoryczne, a także w miarę możliwości finansowe, przedsięwzięć 

szkoleniowych organizowanych przez członków Związku; 
 

13) wspomaganie merytoryczne działalności Trenera Koordynatora Kadry 
Wojewódzkiej, a także konsultowanie zamierzeń wynikających z pkt 7 i 13                   
za pośrednictwem Rady Trenerów; 

 

Powyższe zagadnienia zostały wyczerpująco omówione w pkt 5 sprawozdania 

finansowego oraz pkt 5 niniejszego opracowania. Dodatkowo ponownie należy 
dodać, że Przewodniczący Rady Trenerów czynnie uczestniczy w zebraniach 

Zarządu Związku, a wszelkie decyzje w zakresie szkoleń, obozów i ewentualnego 

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

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

 

W roku 2016 Zarząd Związku podjął działania zmierzające do unowocześnienia  

i zreorganizowania, a także zabezpieczenia witryny internetowej Związku. Zadanie 
to wykonano. Niestety okazało się, że bez wykonania wskazanych powyżej 

czynności, niemożliwe będzie zrealizowanie wskazanego powyżej punktu uchwały. 

Tym samym zadanie to powinno stać się priorytetem w następnej kadencji władz 
Związku. Obecnie, po modernizacji, strona internetowa działa stabilnie, z czym 

były duże kłopoty i jest na tyle nowoczesna, by można do niej dołączyć następne 

moduły.  
 

15) Zapewnienie środków finansowych na realizację celów określonych w  pkt od 1                 
do 14. 

 
O zapewnieniu środków finansowych na realizację zadań Związku w roku 2016 

świadczy zarówno sprawozdanie finansowe jak i pkt. 5 niniejszego opracowania, 

dotyczący analizy wykonania Preliminarza wydatków na rok 2016.  
 

16) poprawienie ściągalności składek członkowskich od podmiotów zrzeszonych                   
w Związku oraz ostateczne uregulowanie zaległości w tym zakresie, pochodzących  
z poprzednich lat; 
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Sprawy związane ze ściągalnością składek członkowskich zostały bardzo 

szczegółowo omówione zarówno w części finansowej sprawozdania,                          

jak i w pkt 2 niniejszym opracowania. 
 

17) przeprowadzenie analizy zasad finansowania funduszy Związku, wynikających               
z 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 oraz 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., mającej na celu usprawnienie realizacji postanowień 
zawartych w pkt 15 i 16; 

 
18) na podstawie analizy, o której mowa w pkt 17, rozważnie możliwości utworzenia  

w ramach majątku Związku funduszy celowych, umożliwiających: 
 

a) wsparcie działania organów Związku wymienionych w pkt 1; 
 

b) realizację założeń pkt 4; 
 

także w oparciu o możliwość nowelizacji przepisu określonego w pkt 17;  

 
Na Walnym Zebraniu Delegatów WZSS w dniu 14 maja 2014 roku zostały przyjęte 

następujące uchwały: 

 

 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; 

 

 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. 

 
W roku 2015 uruchomiono fundusz Kolegium Sędziów WZSS. Rozliczenie 

funduszu znajduje się w pkt 5 sprawozdania finansowego. W roku 2016 

uruchomiono środki z tego funduszu, o czym również mówi wskazany powyżej 

punkt sprawozdania finansowego.  
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19) przeanalizowanie pod kątem prawnym, a także funkcjonalnym Statutu Związku 
i opracowanie na bazie przepracowanej analizy projektu ewentualnych jego 
zmian. 

 

Jak już wskazano powyżej, niezbędnym wydaje się powołanie komisji WZD 
Związku, która zajmie się tym problemem. Do końca obecnej kadencji władz 

Związku nie było potrzeby przeprowadzania nowelizacji statutu. Jednak idące 

zmiany przepisów, szczególnie ustaw, na pewno wymuszą potrzebę nowelizacji 
tego aktu.  

 
§ 3. 
 
Sprawozdanie z prac związanych z realizacją postanowień § 2 od pkt 17                   
do pkt 19, Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Delegatów Związku                   
w roku 2014. 

 
Sprawozdanie z realizacji tego punktu zostało przedstawione w latach 

poprzednich. W zakresie zagadnień dotyczących finansowania zatrudnienia  

w Biurze Związku, nadal pozostają aktualne zapisy z poprzedniego sprawozdania, 
w następującym brzmieniu: 

 

„Jeżeli chodzi np. o zatrudnienie osób w Biurze Związku. Tutaj roczne 
koszty byłyby znacząco wyższe. Zarząd mając na uwadze fakt,                
że pieniędzy pochodzących z różnych dotacji i subwencji dla klubów jest 
co raz mniej, nie może posługiwać się tą samą logiką co w przypadku 
funduszu Kolegium Sędziów, przy tworzeniu funduszu, który miałby               
na celu zapewnienie wypłat dla pracowników Biura WZSS. Dlatego, 
przynajmniej na razie, zatrudnianie pracowników przez WZSS w ogóle 
nie wchodzi w rachubę. Coroczny wzrost kosztów związanych z obsługą 
księgową i wynajmem siedziby Związku, uniemożliwia również pokrycie 
tych kosztów z obecnych źródeł finansowania WZSS. W związku                     
z powyższym sprawa ta będzie nadal monitorowana przez dalszą część 
kadencji obecnych władz Związku.” 
 

ad. 8 
Inne działania Zarządu WZSS. 
 
Poza działaniami, które przedstawiono w tym opracowaniu Zarząd WZSS 

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

 

Ustanie członkostwa zwyczajnego w Związku: 
 

W roku 2016 nie ustało członkostwo żadnego z członków zwyczajnych Związku. 

 
Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do WZSS: 

 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 20 

 
  

Na podstawie Uchwały nr 9 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego z dnia 11 kwietnia 2016 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych 

Związku: 
 

 Stowarzyszenie „ZBROJOWNIA”, 61 – 160 Czapury, ul. Malinowa 16;  

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 37/W1/16 

 
Było to jedyne przyjecie nowego członka do Związku. 

 

Udział w pracach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 
 

W roku 2016 Zarząd Związku wyznaczył delegata na Walne Zebranie Delegatów 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na podstawie Uchwały nr 13 / 2015 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2015 r., 

w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Sportowego – wybrany został Pan Wiesław Chiliński. 
 

Realizacja wniosków zatwierdzonych w czasie Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w dniu 
11 maja  2016 roku. 

 

Podczas obrad WZD WZSS w dniu 11 maja 2016 roku, zostały zatwierdzone dwa 
wnioski: 

 
1. Wniosek złożony przez Delegata Andrzeja Gajdzińskiego w sprawie 

wystąpienia do PZSS o ustalenie od którego roku życia dopuszczalne jest 

wydanie licencji zawodniczej.  

 
2. Wniosek złożony przez Delegata Grzegorza Namysła w sprawie wystąpienia 

do Zarządu PZSS o nadanie odpowiedniego odznaczenia Panu Stanisławowi 

Kopaniarzowi.  
 

W sprawie pierwszego wniosku, Zarząd Związku wystąpił w dniu 14 października 

2016 roku z pismem do Prezesa PZSS, proponującym dokonanie zmiany w: 
 

Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych 
uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym  
w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. 

 

Przedmiotowe pismo stanowiło stanowisko Zarządu Związku wypracowane  

i przyjęte na jego posiedzeniu w dniu 13 października 2016 roku. Propozycja 
polegała na tym, by przyznawanie pierwszej licencji zawodniczych osobom 

niepełnoletnim w zakresie współzawodnictwa, następowało: 

 

 w konkurencjach pneumatycznych, w roku kalendarzowym, w którym 

kończy on 12 rok życia; 
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 w pełnym zakresie wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego, w roku 

kalendarzowym, w którym kończy on 13 rok życia. 

 

Uzasadnienie tego wniosku było następujące: 
 

Na problem braku dolnej granicy wieku, dla osób nieletnich chcących ubiegać 
się o licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
zwracają uwagę trenerzy klubowi, podmiotów zrzeszonych w Wielkopolskim 
Związku Strzelectwa Sportowego. Proponowana nowelizacja w pewnym 
zakresie dostosowywałaby zapisy regulaminu PZSS do zbioru regulaminów, 
w którym wiek zawodnika, który może wystartować w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, jest określony w granicach od 14 do 15 lat. Zmiana 
ta spowodowałaby również określenie dolnej granicy wieku zawodnika, 
mogącego wziąć udział w Mistrzostwach Polski Młodzików, gdzie zgodnie  
ze zbiorem regulaminów, obecnie startować mogą osoby do piętnastego roku 
życia, bez wskazania dolnej granicy wieku, tak jak ma to miejsce  
w przypadku mistrzostw międzywojewódzkich. Proponowana zmiana 
wprowadzałaby pewną regułę i uporządkowałaby obecne przepisy, dotyczące 
startów najmłodszych zawodników. Trenerzy zwracają  uwagę także na fakt, 
że w przypadku zawodników, których wiek jest poniżej lat 13, trudno mówić  
o motywacji do uprawiania sportu strzeleckiego, gdy nie mogą oni 
wystartować w najważniejszej imprezie młodzików, czyli mistrzostwach 
międzywojewódzkich, gdzie przyznawane są punkty. Utrzymanie zawodnika 
w wysokiej dyspozycji jest praktycznie niemożliwe bez cyklu startowego, 
zwieńczonego najważniejsza imprezą w sezonie. W tych przypadkach mają 
oni do czynienia z sytuacją, gdy zawodnicy, nawet bardzo utalentowani, 
którzy rozpoczynają treningi w zbyt młodym wieku, odchodzą ze sportu przed 
wejściem w wiek, uprawniający do startów. W związku z powyższym 
proponowana nowelizacja wydaje się jak najbardziej zasadna. 

 
Wniosek Zarządu Związku został odrzucony w czasie posiedzenia Zarządu PZSS, 

które miało miejsce w miesiącu listopadzie 2016 roku.  

 
W sprawie drugiego wniosku, Zarząd Związku postąpił tak, jak było to już 

wskazane podczas obrad WZD w dniu 11 maja 2016 roku. Podczas trwania WZD 
WZSS w dniu 15 maja 2017 roku, Zarząd Związku, w oparciu o własną uchwałę, 

wystąpi do WZD WZSS o nadanie godności Członka Honorowego Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, Panu Stanisławowi Kopaniarzowi. 

 
Podsumowanie 

 

Reasumując, niniejsze sprawozdanie ma na celu przekazanie Delegatom 

podstawowej informacji na temat działań podejmowanych przez Zarząd Związku 

w roku 2016. Był to ostatni rok tej kadencji władz, dlatego wypracowywanie 
nowych kierunków działań, będzie wynikiem prac Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego, które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku. 



SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA 
SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

- CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU 

  
Strona 22 

 
  

Jednak już teraz widać, że nowy Zarząd Związku stanie przed wyzwaniami,  

które przede wszystkim będą wynikać ze zmian przepisów dotyczących sportu.  

 
W roku 2018 dojdzie także do zmiany siedziby Związku. Następny 

Zarząd będzie musiał zapewnić środki finansowe na jej urządzenie. Poza tym 

potrzeba chwili wydaje się wprowadzenie nowej formuły organizacji posiedzeń 
Zarządu, opartej w większej mierze na systemie telekonferencyjnym. Taka forma 

odbywania posiedzeń Zarządu jest mniej kłopotliwa dla jego członków,  

którzy mieszkają i przebywają na co dzień w różnych częściach naszego 

województwa. Ta forma znacznie usprawniłaby działania wszystkich organów 
Związku. 

 

Z perspektywy roku 2016, 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 nowej 
kadencji jego władz, 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. 

 


