
REGULAMIN PRZYZNAWANIA LEGITYMACJI JUNIORA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

 
§ 1 

 
1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, 

zamierzającej uczestniczyć w treningach oraz we współzawodnictwie  
w dyscyplinach wchodzących w skład prawideł strzelań myśliwskich 
prowadzonych przez PZŁ z wyłączeniem zawodów centralnych i mistrzostw.  

2. Wprowadzającym Juniora PZŁ może być: 
a) rodzic – członek PZŁ; 
b) lub opiekun prawny – członek PZŁ; 
c) lub upoważniony przez rodzica lub opiekuna prawnego - członek PZŁ. 

3. Posiadanie ważnej Legitymacji Juniora PZŁ stanowi warunek uczestniczenia we 
współzawodnictwie w dyscyplinach wchodzących w skład prawideł strzelań 
myśliwskich i sportowych (jeśli regulamin tych zawodów dopuszcza uczestnictwo). 

4. Na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2021 roku zawartego pomiędzy PZŁ  
a PZSS, Legitymacja Juniora PZŁ upoważnia do startu w zawodach sportowych 
według Regulaminu PZSS, a w zawodach organizowanych przez PZŁ prawo startu 
mają zawodnicy PZSS posiadający ważną licencję, na zasadach ujętych  
w niniejszym regulaminie. 

 

  § 2 

Organem wydającym Legitymację Juniora PZŁ na uprawianie strzelań myśliwskich jest 
Zarząd Główny PZŁ w oparciu o podjęte zarządzenie. 
 

§ 3 
 

1. Legitymacja Juniora PZŁ jest ważna jedynie pod warunkiem posiadania aktualnego 
orzeczenia lekarskiego  

2. Okres ważności orzeczenia lekarskiego określa lekarz. 
3. Wszystkie osoby posiadające ważną Legitymację Juniora PZŁ ubezpieczone są od 

następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach grupowego programu 
ubezpieczenia „Junior PZŁ”. Ubezpieczającym i płatnikiem składki jest Polski 
Związek Łowiecki. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia i sposobu likwidacji szkód 
znajdują się na stornie internetowej https://www.pzlow.pl/ubezpieczenia/. 

 
§ 4 

 
Polski Związek Łowiecki wydaje Legitymacje Juniora PZŁ osobom, które ukończyły 
13-ty rok życia - na okres do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat - po 
złożeniu wniosku ze zdjęciem paszportowym, do właściwego zarządu okręgowego 
PZŁ i spełnieniu warunków: 

 
a) posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 

uprawianie dyscyplin strzeleckich – zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem 
życia (z późn. zm.);   

b) dołączenia do wniosku pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego 
(opiekuna) na uprawianie współzawodnictwa w dyscyplinach strzeleckich; 



c) dołączenia oświadczenia podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia 
sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego 
strzelanie, wyznaczonego przez zarząd okręgowy PZŁ do przeprowadzenia 
instruktażu  
z zakresu: 

- regulaminu strzelnicy; 
- ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w prawidłach strzelań       
myśliwskich; 
- bezpiecznego obchodzenia się z bronią na stanowisku strzeleckim. 

d) w przypadku, gdy wprowadzającym Juniora PZŁ jest członek PZŁ 
upoważniony przez rodzica lub opiekuna prawnego, dołączyć należy 
pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem (wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

 
Kompletny wniosek o wydanie Legitymacji Juniora PZŁ zawierający elementy 
wymienione w pkt. a) b) c) oraz ew. d), właściwy zarząd okręgowy przesyła do Zarządu 
Głównego PZŁ. 
 

§ 5 
 
1. Legitymacja Juniora PZŁ wydana na podstawie § 4 upoważnia małoletniego do 

udziału w treningach oraz we współzawodnictwie myśliwskim pod bezpośrednim 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa 
myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie.  

2. Junior PZŁ biorący udział w treningach i współzawodnictwie zobowiązany jest do 
okazania Legitymacji Juniora PZŁ wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim. 

 
§ 6 

 
Zarząd okręgowy PZŁ uprawniony jest do odmowy przesłania do Zarządu Głównego 
PZŁ  wniosku o przyznanie Legitymacji Juniora PZŁ jeśli wnioskodawca nie spełnia 
odpowiednio warunków przewidzianych w § 4, a wezwany do ich usunięcia w terminie 
7 dni nie dokona ich uzupełnienia.  
 

§ 7 
 

Zarząd Główny PZŁ może cofnąć wydaną Legitymację Juniora PZŁ w  przypadku 
powzięcia informacji o:  

- rażącym nieprzestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa; 
- niezgodnym z przepisami posługiwaniu się bronią palną; 
- łamaniu regulaminu strzelnicy; 
- braku aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu;     
- wycofania zgody opiekuna, o której mowa w § 4 pkt b; 
- utraty członkostwa w PZŁ przez osobę wprowadzającą Juniora PZŁ (zgodnie  
z § 1 ust. 2 Regulaminu)  

 
§ 8 

 
1. Wniosek, o którym mowa w § 4 określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. Wzór Legitymacji Juniora PZŁ określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
3. Wzór pełnomocnictwa dla wprowadzającego określa załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 


