
REGULAMIN POLSKIEGO ZWI�ZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

przeprowadzania egzaminów stwierdzaj�cych posiadanie odpowiednich kwalifikacji

niezb�dnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim

Na podstawie Art.53b, w nawi�zaniu do Art.9 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze

fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z pó�n.zm.) oraz Art.12 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 r.

o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298) Zarz�d Polskiego Zwi�zku Strzelectwa

Sportowego uchwala regulamin przeprowadzania egzaminów potwierdzaj�cych posiadanie

kwalifikacji niezb�dnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

§ 1

Regulamin okre�la szczegółowe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jak równie�
wynikaj�ce z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnie�, wzory

dokumentów potwierdzaj�cych te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczególne zasady bezpiecze�stwa -

obowi�zuj�ce przy uprawianiu sportów o charakterze strzeleckim.

§ 2

Ilekro� w regulaminie jest mowa o sportach o charakterze strzeleckim, zwanych dalej "strzelectwem",

nale�y przez to rozumie� strzelectwo: kulowe, �rutowe i pneumatyczne.

§ 3

Do uprawiania strzelectwa, w zakresie okre�lonym w § 2 jest niezb�dne posiadanie dokumentu

stwierdzaj�cego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego dalej „Patentem

strzeleckim”. Wzór – zał�cznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 4

Przepisy regulaminu nie dotycz� osób uprawiaj�cych strzelectwo z broni u�ywanej do celów

łowieckich i posiadaj�cych uprawnienia na podstawie odr�bnych przepisów.

§ 5

1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej

"PZSS".

2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Zarz�d PZSS.

3. Patent strzelecki nadaje si� osobie, która spełnia warunki okre�lone w regulaminie.

§ 6

Patent strzelecki uprawnia do:

1) uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na któr� został nadany,

2) ubiegania si� o uzyskanie licencji PZSS uprawniaj�cej do udziału we współzawodnictwie

sportowym na podstawie art. 24 ustawy o kulturze fizycznej,

3) ubiegania si� o uzyskanie licencji s�dziego strzelectwa,

4) ubiegania si� o wydanie pozwolenia na bro� do celów sportowych na podstawie przepisów o broni

i amunicji.

§ 7

1. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest zło�enie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego

(zał�cznik Nr 2) zawieraj�cego potwierdzenia spełnienia ł�cznie wszystkich ni�ej wymienionych

wymogów:

a. okre�lenie dyscypliny strzelectwa na któr� ma by� wydany patent

b. zgod�, o której mowa w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z pó�n.zm.), na przetwarzanie danych

osobowych wnioskodawcy zawartych we wniosku.



c. zło�enie pisemnego zobowi�zania do przestrzegania regulaminów strzela� oraz warunków

uprawiania strzelectwa,

d. zło�enie o�wiadczenia o niekaralno�ci prawomocnym orzeczeniem s�du za przest�pstwo

popełnione z winy umy�lnej.

e. po�wiadczenie braku przeciwwskaza� zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,

po�wiadczonego przez wła�ciwego lekarza, posiadaj�cego tytuł specjalisty w dziedzinie

medycyny sportowej,

f. po�wiadczenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu o którym mowa w § 8,

g. Dat� zło�enia wniosku i podpis wnioskodawcy.
h. Osoby niepełnoletnie pisemn� zgod� na uprawianie danej dyscypliny strzelectwa wydan�

przez swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 8

1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS, składaj�ca si�
z co najmniej 3 członków. Prezes okre�la termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu

2. W skład komisji przeprowadzaj�cej egzamin wchodz� osoby posiadaj�ce uprawnienia trenera,

instruktora lub s�dziego sportowego okre�lonej dyscypliny strzelectwa.

3. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomo�ci informacje o miejscu i terminie egzaminów za

po�rednictwem strony internetowej oraz powiadomienia zainteresowanych WZSS i OZSS.

§ 9

1. Egzamin składa si� z cz��ci teoretycznej i praktycznej. Wzór karty egzaminacyjnej – zał Nr 3

2. Cz��� teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomo�ci przepisów dotycz�cych:

1) ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) zasad bezpiecze�stwa przy posługiwaniu si� broni� sportow�;
3) regulaminów strzela�;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej;

5) znajomo�ci przepisów Kodeksu karnego dotycz�cych przest�pstw zwi�zanych z broni�.
3. Cz��� praktyczna obejmuje:

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;

2) sprawdzenie umiej�tno�ci prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicj� i

rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a tak�e post�powania w

przypadku jej niesprawno�ci;

3) przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego z u�yciem danego rodzaju broni.

4. Praktyczn� cz��� egzaminu przeprowadza si� na strzelnicy, a jej wynik wpisuje si� na karcie

egzaminacyjnej,

5. Komisja mo�e zadawa� zdaj�cemu pytania dotycz�ce zagadnie� o których mowa w ust.3.

6. Szczegółowe kryteria cz��ci praktycznej egzaminu, o którym mowa w ust.3, zawiera zał�cznik nr 4

do regulaminu.

7. Warunkiem zdania praktycznej cz��ci egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia

znajomo�ci zagadnie�, o których mowa w ust.3.

§ 10

1. Teoretyczna cz��� egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składaj�cego si� z 10 pyta�.
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej cz��ci egzaminu jest udzielenie przez

zdaj�cego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.

§ 11

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z cz��ci:

1) teoretycznej - zdaj�cego nie dopuszcza si� do cz��ci praktycznej egzaminu,

2) praktycznej – zdaj�cy przyst�puje do egzaminu poprawkowego obejmuj�cego wył�cznie t� cz���
egzaminu.



§ 12

Egzamin poprawkowy przeprowadza si� nie wcze�niej ni� po upływie 7 dni od dnia niezdania

egzaminu.

§ 13

Z przebiegu egzaminu sporz�dza si� protokół, który podpisuj� przewodnicz�cy i członkowie komisji.

§ 14

Osoba zamierzaj�ca uprawia� ró�ne dyscypliny strzelectwa jest obowi�zana uzyska� odr�bny patent
strzelecki dla ka�dej z tych dyscyplin.

§ 15

1. Za�wiadczenie o zdaniu egzaminu na patent strzelecki oraz o nabyciu uprawnie� o których mowa

w Art.53b ust.3 wydaje PZSS.

2. Wzór za�wiadczenia o którym mowa w ust.1 zawiera zał�cznik Nr 5

§ 16

1. PZSS mo�e cofn�� uprawnienia do uprawiania strzelectwa wynikaj�ce z Art.53b ustawy z dnia 18

stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z pó�n.zm.) w przypadkach:

1) odmowy poddania si� obowi�zkowym badaniom lekarskim i antydopingowym,

2) stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, niezdolno�ci do uprawiania danej

dyscypliny strzelectwa,

3) odmowy poddania si� sprawdzeniu przez prowadz�cego strzelania lub osob� przez niego

wyznaczon�, badaniu na alkometrze lub testowi antynarkotykowemu,

4) naruszenia regulaminów strzeleckich,

5) nieprzestrzegania przepisów bezpiecze�stwa, ich nieznajomo�ci oraz niezgodnego z przepisami

posługiwania si� broni�.

2. PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.53b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze

fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z pó�n.zm.) w przypadkach:

1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych,

2) stwierdzenia przez prowadz�cego strzelanie, �e podczas strzelania osoba strzelaj�ca znajduje si�
pod wpływem alkoholu (>0,2 promila) lub pod działaniem narkotyków,

§ 17

PZSS prowadzi dokumentacj� i ewidencj� wydanych za�wiadcze� o których mowa w § 15.

§ 18

Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzaj�cych posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezb�dnych

do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim uchwalono na posiedzeniu Zarz�du w dniu 19.11.2005.

§ 19

Regulamin wchodzi w �ycie z dniem 19.11.2005.



Zał�cznik Nr 1

Warszawa, dn. 19 listopada 2005 r.

Polski Zwi�zek
Strzelectwa Sportowego

ORZECZENIE Nr 000001/PAT/11/2005

Na podstawie § 5 Regulaminu PZSS w sprawie przeprowadzania egzaminów
stwierdzaj�cych posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezb�dnych do
uprawiania sportów o charakterze strzeleckim Polski Zwi�zek Strzelectwa
Sportowego nadaje

Panu/Pani: Jan Kowalski
Numer PESEL: 65010101010

Data i miejsce urodzenia: 01.01.1965, Elbl�g
Miejsce zamieszkania: Strzelecka 3

82-300 Elbl�g

PATENT STRZELECKI

uprawniaj�cy do uprawiania strzelectwa w dyscyplinach:

s.pneumatyczne, s.kulowe,

Od Decyzji niniejszej przysługuje Panu/Pani odwołanie do Zarz�du Polskiego Zwi�zku Strzelectwa
Sportowego, na podst. § 5 Regulaminu PZSS w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.



Zał�cznik nr 2

WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO
Na podstawie § 7 regulaminu Polskiego Zwi�zku Strzelectwa Sportowego przeprowadzania egzaminów
stwierdzaj�cych posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezb�dnych do uprawiania sportów o charakterze
strzeleckim prosz� o nadanie Patentu Strzeleckiego
Cz��� A - wypełnia wnioskodawca
1. Nazwisko

2.1. Imi� pierwsze 2.2. Imi� drugie

3.1. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 3.2. PESEL

- -
4. Miejsce urodzenia

5. Miejsce zamieszkania:
5.1. Ulica

5.2. Nr domu 5.3. Nr mieszk. 5.4. Miejscowo��

5.5. Kod pocztowy 5.6. Poczta

-
6. Dyscyplina strzelectwa, na któr� ma by� wydany patent: (zaznaczy� "X" wła�ciwe pole)

Pneumatyczne � Kulowe � �rutowe �
• Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Art.7 pkt 5

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z 2000 r. z
pó�n.zm.).

• Zobowi�zuj� si� do przestrzegania regulaminów strzela� oraz warunków uprawiania strzelectwa
okre�lonych przez Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego;

• O�wiadczam, �e nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem s�du za przest�pstwo popełnione z winy
umy�lnej.

• O�wiadczam, �e s� mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialno�ci za podanie danych
niezgodnych z rzeczywisto�ci�.

Miejscowo��, data: ....................................................... ...................................................
Podpis wnioskodawcy

Cz��� B – wypełnia lekarz medycyny sportowej
Zgodnie z § 7 Regulaminu przeprowadzania egzaminów dopuszczaj�cych do uprawiania strzelectwa
stwierdzam, �e wnioskodawca jest:

ZDOLNY / NIEZDOLNY
do uprawiania strzelectwa.

....................................................................
piecz�tka i podpis lekarza medycyny sportowej

Stwierdzam, zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na
PATENT STRZELECKI zgodnie z § 9 Regulaminu przeprowadzania
egzaminów dopuszczaj�cych do uprawiania strzelectwa

(s.pneumatyczne � s.kulowe � s.�rutowe �)*

Protokół Nr ................................ pozycja ...................

.............................................................
data, podpis Sekretarza Komisji

Decyzja PZSS

* zaznaczy� "X" wła�ciwe

� (Wła�ciwe zakre�li�)



O�WIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) NIEPEŁNOLETNIEGO WNIOSKODAWCY

Niniejszym wyra�amy bezterminowo zgod� na uprawianie strzelectwa przez syna/córk�*.

Nazwisko Imi� ojca lub prawnego opiekuna PESEL Podpis

Nazwisko Imi� matki lub prawnej opiekunki PESEL Podpis

* niepotrzebne skre�li�
Ustawa o ochronie danych osobowych:
(Dz.U. Nr 133 poz.883 z 29 sierpnia 1997 roku ze zmianami)
Administrator danych osobowych:
Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego
Ul.Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Art.32 Prawa osoby, której dane dotycz�

1. Ka�dej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz�, zawartych
w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) Uzyskania wyczerpuj�cej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy
administratorem jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

2) Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w
takim zbiorze,

3) Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza si� w zbiorze dane jej dotycz�ce, oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie tre�ci tych danych,

4) Uzyskania informacji o �ródle, z którego pochodz� dane jej dotycz�ce, chyba �e
administrator danych jest zobowi�zany do zachowania w tym zakresie tajemnicy
pa�stwowej, słu�bowej lub zawodowej,

5) Uzyskania informacji o sposobie udost�pniania danych, a w szczególno�ci informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te s� udost�pniane,

6) ��dania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni�cia, je�eli s� one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo s� ju� zb�dne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

7) Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5, pisemnego
umotywowania ��dania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl�du na jej
szczególn� sytuacj�,

8) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych
w art.23 ust.1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarza� w celach
marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu
administratorowi danych,

9) Wniesienia do administratora danych ��dania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia
sprawy rozstrzygni�tej z naruszeniem art.26a ust.1.

Cel przetwarzania danych osobowych: Nadanie "patentu strzeleckiego"
Adres do korespondencji (je�li patent ma by� wysłany na inny adres ni� podany we wniosku):

……………………………….
Podpis wnioskodawcy



Zał�cznik Nr 3

Wrocław, dnia 19 listopada 2005 r.

(piecz�� bezpo�redniego organizatora egzaminu)

KARTA EGZAMINACYJNA NR ………………….
EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI

Dane osoby przyst�puj�cej do egzaminu:

Nazwisko: ...............................

Nr Zestawu pyta� ..............
Imi�: ...............................

PESEL:

I. CZ��� TEORETYCZNA

Formularz odpowiedzi

Nr pytania Odp "a" Odp "b" Odp "c"
Odpowiedzi nale�y udzieli� poprzez

1. wpisanie "X" w odpowiednim dla danego
pytania i odpowiedzi polu tabeli.

2.

3.

4.
W przypadku korekty, bł�dnie wpisane

5. "X" nale�y zakre�li� kółkiem i zło�y�
obok podpis. Poprawn� odpowied�

6. zaznaczamy na zasadach okre�lonych
jak wy�ej.

7.

8.

9.
Udzielono prawidłowych odpowiedzi

10. TEST: ZALICZONO - (10 pkt)*
NIE ZALICZONO - ( ........ pkt)*

.................................
podpis egzaminowanego

Pouczenie:
Na wniosek egzaminowanego, po sko�czonym te�cie, przewodnicz�cy komisji jest zobowi�zany przedstawi�
mu wyniki testu.

Zapoznałem si� z wynikiem testu i (uwag nie wnosz�/wnosz� nast�puj�ce uwagi)*:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.................................
*) niepotrzebne skre�li� podpis egzaminowanego

- verte -



- 2 -

II. CZ��� PRAKTYCZNA

Rodzaje strzela� ilo�� punktów Ocena: ZAL/NZAL Podpis egzaminowanego

Strzelanie z broni sportowej penumatycznej

....................................

Strzelanie z palnej broni sportowej kulowej

....................................

Strzelanie z palnej broni sportowej �rutowej

....................................

Podpisy członków Komisji:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................



Zał�cznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZ��CI PRAKTYCZNEJ

EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

1. Strzelanie z palnej broni sportowej:

1) pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu

centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza sportowa 500 x 200 mm,

b) odległo�� - 25 metrów,

c) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 6 minut,

e) postawa - stoj�ca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

2) karabinu sportowego małego kalibru (5,6 mm):

a) cel - tarcza sportowa 154,4 x 112,4 mm,

b) odległo�� - 50 metrów,

c) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 8 minut,

e) postawa - le��ca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

3) karabinu sportowego centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza sportowa 1 000 x 600 mm,

b) odległo�� - 300 metrów,

c) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 8 minut,

e) postawa - le��ca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

4) gładkolufowej broni �rutowej:

a) cel - lec�cy rzutek,

b) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

c) czas - 6 minut,

d) postawa - stoj�ca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległo�ci 15 m,

e) ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech

rzutków.

Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza si� na strzelnicy przystosowanej

do wyrzucania rzutków.



2. Strzelanie pneumatyczne:

1) pistoletu:

a) cel - tarcza sportowa 155,5 x 59,5 mm,

b) odległo�� - 10 metrów,

c) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stoj�ca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

2) karabinu:

a) cel - tarcza sportowa 45,5 x 30,5 mm,

b) odległo�� - 10 metrów,

c) ilo�� nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stoj�ca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.

Szczegółowe kryteria cz��ci praktycznej egzaminu na patent strzelecki zostały przyj�te uchwał�
Zarz�du PZSS na posiedzeniu w Warszawie dnia 29 czerwca 2005r.



Zał�cznik nr 5

POLSKI ZWI�ZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

e-mail: pzss@pzss.org.pl

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14, Tel./Fax: (022)8495776, 8498467

Rachunek bie��cy: BPH PBK SA IX O/Warszawa 55 1060 0076 0000 4010 4000 1022

Warszawa, dnia …………………

Za�wiadczenie Nr ………………….

Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego jako wła�ciwy dla sportów o charakterze strzeleckim,

w rozumieniu Art.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 Nr 155 poz.1298)

za�wiadcza, �e:

Pan/Pani:

PESEL:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

jest członkiem Polskiego Zwi�zku Strzelectwa Sportowego oraz klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od dnia ……………...…..

Na podstawie Art.53b ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz. U.

z 2001 Nr 81 poz.889 z pó	n.zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu Polskiego Zwi�zku Strzelectwa

Sportowego w sprawie przeprowadzania egzaminów stwierdzaj�cych posiadanie odpowiednich kwalifikacji

niezb�dnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim

Pan/Pani …………….……………………………………….………………………….. zdał/(a) egzamin o

jakim mowa w Art.16 ustawy z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 Nr 52 poz.525 z pó	n.zm.)

dnia …………………, który odbył si� w ……………………………..……..……………….,

protokół nr …………………..….. poz…………..

Posiada Patent Strzelecki nadany przez PZSS dnia …………. Nr ………….

w zakresie: ……………………………………………………………….

Posiada licencj� PZSS Nr …………………… z dnia ………………………. uprawniaj�c� do udziału we

współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

(Dz.U. Nr 155 poz.1298), Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego potwierdza, �e Pan/Pani

…………………………………………………………. spełnił(a) warunki wyst�powania okoliczno�ci

o jakich mowa w Art.10 ust.1, do otrzymania pozwolenia na bro
, w celach wymienionych w Art.10 ust.3 pkt 3

ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U. 53 poz.549

z pó	n.zm.).

Za�wiadczenie wydano na podstawie Art.53b ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996

o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 81 poz.889 z 2001 r. z pó	n.zm.).

mp.

……………………………………………………….

Hologram



OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE�STWA W STRZELECTWIE

§ 1
1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny s�dzia główny

zawodów, posiadaj�cy licencj� s�dziego sportowego przyznan� przez PZSS.
2. Za bezpiecze�stwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach

rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadz�cy strzelanie, posiadaj�cy uprawnienia,
o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
w zakresie strzelectwa.

§ 2
1. Szczegółowe zasady bezpiecze�stwa osób przebywaj�cych na strzelnicy okre�la regulamin

strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji.

2. Za bezpiecze�stwo osób znajduj�cych si� na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
prowadz�cy strzelanie.

3. Za organizacj� działa� o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
kierownik strzelnicy.

§ 3
Szczególne zasady bezpiecze�stwa przy uprawianiu strzelectwa.

1. Ka�d� broni� nale�y zawsze posługiwa� si� z najwy�sz� ostro�no�ci�.
2. Po wzi�ciu broni do r�ki nale�y sprawdzi�, czy jest rozładowana.
3. Zabrania si� kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Składanie si�, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim

lub w innym miejscu wyznaczonym przez prowadz�cego strzelanie i za jego zgod�.
5. Nie mo�na pozostawia� broni bez dozoru.
6. Zabrania si� odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7. Bro� mo�na ładowa� wył�cznie na stanowisku strzeleckim z luf� skierowan�

w kulochwyt i tylko po komendzie "ŁADUJ" lub "START". Przy ładowaniu nie mo�na korzysta�
z pomocy innych osób.

8. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelaj�cy musz� natychmiast przerwa�
strzelanie.

9. Po komendzie „ROZŁADUJ” nale�y rozładowa� bro�, zabezpieczy� j� i umie�ci�
na stanowisku strzeleckim.

10. Prowadz�cy strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend "ŁADUJ", "START",
"STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezb�dnych polece� oraz musi by� pewien, �e komendy jego
s� wykonywane, a posługiwanie si� broni� odbywa si� w sposób bezpieczny. Ka�da osoba
przebywaj�ca na strzelnicy w przypadku niezastosowania si� do polece� prowadz�cego
strzelanie mo�e by� usuni�ta ze strzelnicy.

11. Po zako�czeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, bro� musi by�
rozładowana i zabezpieczona.

12. Przebywaj�cy na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomi� prowadz�cego strzelanie
o sytuacji, która mo�e by� niebezpieczna lub spowodowa� wypadek.

13. Strzelaj�cy i inne osoby przebywaj�ce na strzelnicy w bezpo�rednim s�siedztwie stanowisk
strzeleckich powinni nosi� indywidualne ochraniacze słuchu.

14. Strzelaj�cy podczas strzelania powinni nosi� bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne
ochraniacze spełniaj�ce takie funkcje.

15. Dzieci do lat 13 mog� przebywa� na terenie strzelnicy wył�cznie pod opiek� dorosłych.

§ 4
Zasady bezpiecze�stwa w strzelectwie przyj�to uchwał� Zarz�du PZSS w dniu 29.06.2005r.


