
Instrukcja 
złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej 

w portalu informatycznym 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

Uwaga! Poniższe przykłady wyglądu ekranu pochodzą z przeglądarki internetowej Google Chrome, 
jednak w innych przeglądarkach wygląd strony internetowej PZSS jest taki sam. 

 

1. W przeglądarce internetowej wejść na stronę PZSS wpisując poniższy adres internetowy 
 

https://www.pzss.org.pl/ 
 

 

 

2. Kliknąć myszką z lewej strony pozycję  Portal informatyczny 

 

https://www.pzss.org.pl/


 

3. Kliknąć myszką pozycję  Logowanie  na czerwonym polu, które się pojawiło 

 

 

4. Na ekranie, który się pojawi: 

• w polu  Login  wpisać adres własnej poczty elektronicznej, na który Zarząd naszego klubu 
przysyła Państwu informację np. z terminami zawodów 

• w polu  Hasło  wpisać swoje wymyślone podczas utworzenia konta hasło 

 

5. Po wpisaniu wszystkich danych kliknąć zielony przycisk  Zaloguj 

 

  



6. Na ekranie z naszymi danymi kliknąć myszką z lewej strony pozycję  Licencje i patenty 

 

Uwaga!  Szare pola na obrazkach zasłaniają dane osobowe oraz zdjęcia. 

 

7. Na ekranie, który wyświetla nasze licencje, kliknąć myszką pozycję  przedłuż licencję na 2019 rok 

 

  



8. Na ekranie pojawi się lista danych, które musimy uzupełnić w portalu informatycznym. 

Uwaga!  Lista ta może się różnić dla różnych osób. 

 

9. Kliknąć myszką przycisk  Uzupełnij dane 

 

10. Na ekranie pojawią się nasze dane. Należy sprawdzić, czy wszystkie pola z czerwoną gwiazdką * są 
uzupełnione. Jeśli nie, wpisać brakujące informację. 

Uwaga!  Pole  Email  musi zawierać ten sam adres poczty elektronicznej, 

którego użyliśmy do zalogowania się na początku tej instrukcji. 

 

 

 



11. Po wpisanie brakujących danych kliknąć zakładkę  Adres 

 

 

12. Na ekranie pojawią się nasze dane adresowe. Należy sprawdzić, czy wszystkie pola z czerwoną gwiazdką * 
są uzupełnione. Jeśli nie, wpisać brakujące informację. 

 

  



13. Po wpisaniu brakujących danych kliknąć zielony przycisk  Zapisz 

 

 

14. Teraz kliknąć myszką z lewej strony pozycję  Licencje i patenty 
 

15. Na ekranie, który wyświetla nasze licencje kliknąć myszką pozycję  przedłuż licencję na 2019 rok 

 

  



16. Na ekranie, który się pojawi kliknąć myszką pozycję  przedłuż licencję na 2019 rok 

 

 

17. Na wyświetlonym ekranie wyświetlane są wszystkie możliwe specjalizacje w sporcie strzeleckim. 
Należy kliknąć tylko te z nich, na które chcemy przedłużyć licencję. 

Uwaga! Obrazek poniżej pokazuje wybrane wszystkie 3 dyscypliny. 

 

18. Teraz kliknąć myszką przycisk  Złóż wniosek 

  



19. Wniosek został złożony i czekamy na decyzję naszego klubu. 

 

20. Teraz wystarczy się wylogować, klikając symbol małego trójkąta do góry po prawej stronie, a następnie 
kliknąć pozycję Wylogowanie 

 

21. Pojawi się okno standardowego logowania do portalu informatycznego PZSS 

 

KONIEC 


