
Polski Związek Strzelectwa Sportowego  
jest operatorem krajowym programu Ministerstwa Sportu i Turystyki  

WSPIERANIE UPOWSZECHNIANIA STRZELECTWA pod nazwą „Strzelectwo dla każdego” 
Zapraszamy kluby strzeleckie z Polski do przystąpienia do projektu. 
1)  Warunki, które musi spełniać zgłaszający się klub: 
1. Kluby biorące udział w projekcie muszą mieć aktualną licencję Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego. 
2. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. 
3. Wszystkie Kluby zobowiązane są do przestrzeganie uwarunkowań dotyczących uczestników 

zawartych w Regulaminie uczestników. 
4. Uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne. 
5. Liczebność grupy ćwiczebnej nie może przekraczać 20 uczestników. 
6. Zajęcia strzelectwa sportowego mogą być prowadzone z dowolną częstotliwością dla każdej 

grupy ćwiczebnej, 
7. Jedna jednostka ćwiczebna wynosi 45 min. i jest wartością minimalną; w zależności od 

zapotrzebowania czas jednostki ćwiczebnej może ulec wydłużeniu. 
8. Każda grupa ćwiczebna realizuje 12 godzinny (godz. lekcyjne) program strzelecki zgodny  

z wydanymi przez operatora instrukcjami. 
9. Osobami prowadzącymi zajęcia strzeleckie muszą być osoby posiadające przez co najmniej  

3 lata uprawnienia instruktorskie (licencję trenerską PZSS). 
10. Praktyczne zajęcia strzeleckie muszą być prowadzone na strzelnicy z regulaminem 

zatwierdzonym przez stosowny organ administracji samorządowej. 
11. Prowadzący w trakcie zajęć strzeleckich musi zabezpieczyć wszystkim uczestnikom ochronniki 

słuchu i wzroku. 
12. Zajęcia strzeleckie prowadzone z użyciem broni palnej, muszą być realizowane wyłącznie  

z użyciem broni, przeznaczonej do celów sportowych lub szkoleniowych. 
13. Zajęcia strzeleckie musza być prowadzone wyłącznie z użyciem fabrycznie nowej amunicji. 
14. Kluby prowadzące zajęcia muszą posiadać aktualną polisę OC. 
15. Osoby prowadzące zajęcia strzeleckie zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć 

umożliwiającego dokumentowanie realizacji zadania (zawierającego w szczególności listy 
uczestników oraz tematykę realizowanego szkolenia). Dzienniki zajęć muszą być prowadzone 
na bieżąco i być dostępne do weryfikacji na każdym etapie realizacji zadania. 

16. Kluby prowadzące zajęcia muszą uzyskać od osób prowadzących zajęcia strzeleckie zgody na 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych w celu dokumentowania, 
monitorowania oraz ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych, 

17. Osoby prowadzące zajęcia strzeleckie uzyskują od wszystkich uczestników programu 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 
osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych w 
celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji programu dofinansowanego ze 
środków publicznych. 

18. Kluby prowadzące zajęcia zobowiązane są do zapewnienia uczestnikom zajęć strzeleckich 
dostępu do obiektów oraz sprzętu. 

19. Kluby prowadzące zajęcia zobowiązane są do regularnego przekazywania wskazanych przez 
operatora danych sprawozdawczych. 

20. Kluby prowadzące zajęcia zobowiązane są do prowadzenia działań promujących program (m.in. 
wywieszenie na strzelnicy banneru, plakatów informacyjnych oraz wydanie certyfikatów dla 
wszystkich uczestników, informacje na swojej stronie internetowej, posty promujące na 
facebooku). 

 
2)  Regulamin dla uczestników zajęć  
1. Uczestnikami zadania mogą być osoby powyżej 26 roku życia. 
2. Uczestnikami zadania nie mogą być osoby: 

a) będące członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni  
i amunicji, 
b) będące członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i 
amunicji, 
c) posiadające pozwolenie na broń, 
d) posiadające patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 



e) posiadające dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, 
f) funkcjonariusze służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa, 
g) osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub 
prowadzenia strzelnic, 
h) instruktorzy lub trenerzy strzelectwa sportowego, 

3. Uczestnicy zadania zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
obiektach sportowych, na których przeprowadzane będą zajęcia. 

4. Uczestnicy zadania muszą złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych 
danych do systemów informatycznych w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji 
realizacji programu dofinansowanego ze środków publicznych. 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w wybranym przez 
siebie miejscu i terminie.  

 3) Program strzelecki który mają obowiązek realizować kluby obejmuje: 
-część teoretyczną    (1 godz.) 

*    historię strzelectwa, 
*    zasady bezpieczeństwa na strzelnicy, 
*    prawne aspekty dotyczące broni palnej i amunicji. 

-część praktyczną (11 godz.) 
*     pierwszą pomoc przedmedyczną w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej 
(postrzały); wykorzystanie materiałów opatrunkowych, w tym materiałów opatrunkowych pola 

walki (1 godz.), 
*   budowę i zasady działania broni palnej i amunicji; omówienie konstrukcji używanych w 

konfliktach zbrojnych XXI wieku (na przykładzie broni typu AK- 47/AKM, M4/M16, Glock); 
składanie i rozkładanie broni palnej (na przykładzie broni typu AK-47/AKM, M4/M16, 
Glock);  usuwanie zacięć, czyszczenie i konserwacja broni -  (1 godz.), 

*    techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie; wymiana magazynków w broni palnej  
(1 godz.), 

 *  strzelanie z wykorzystaniem amunicji śrutowej (pneumatyk),  22 LR,  9x19 mm,  7,62x39 / 
5,45x39,  5,56x45 /.223REM (8 godz.) w następującej ilości: 

1) 100 strzałów na osobę z krótkiej broni pneumatycznej 
2) 100 strzałów z długiej broni pneumatycznej 
3) 50 strzałów na osobę z broni krótkiej (pistolet typu Glock) zasilanej amunicją 22 LR 
4) 50 strzałów na osobę z broni długiej (karabin typu M4/M16) zasilanej amunicją 22 LR 
5) 25 strzałów na osobę z broni krótkiej (pistolet typu Glock) zasilanej amunicją 9x19 mm 
6) 25 strzałów na osobę z broni długiej (karabin typu AK-47/AKM) zasilanej amunicją 

7,62x39/5,45x39 
7) 10 strzałów na osobę z broni długiej (karabin typu M4/M16) zasilanej amunicją 

5,56x45/.223REM 
 
4)  Realizacja projektu: 

· Klub wysyła w terminie do 22 czerwca 2022 roku na adres mailowy 
strzelectwodlakazdego@pzss.org.pl  wypełniony wniosek, w którym oświadcza, że spełnia 
warunki określone w punkcie 1).  

· Przewidziany całkowity koszt przeszkolenia jednej osoby = 600,- PLN (obiekty do szkolenia, 
sprzęt, materiały w tym amunicja, instruktorzy i niezbędna obsługa) 
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