
 

 

                                       Załącznik nr 2  

  

  

  

ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA „PROWADZĄCYCH STRZELANIE”  

  

  

§ 1  

  

1. Organizatorem kursów są jednostki terenowe oraz BZG LOK a także zewnętrzne firmy 

szkoleniowe mające zawarte umowy z LOK, umożliwiające prowadzenie 

przedmiotowych kursów w zakresie uzależnionym posiadanymi uprawnieniami oraz 

możliwością zabezpieczenia szkolenia w rodzaje broni palnej zgodnie z zakresem 

zgłoszonego kursu (potwierdzonych właściwymi dokumentami w czasie zawierania 

umowy oraz aktualnymi w czasookresie prowadzonego kursu);   

2. Zakres prowadzonego kursu jest ściśle powiązany z posiadanymi uprawnieniami przez 

podmiot prowadzący i może ulegać zmianie w przypadku uzyskiwania nowych lub 

utraty posiadanych uprawnień (w przypadku zewnętrznych firm szkoleniowych w taki 

przypadku niezbędne jest podpisanie aneksu do zawartej umowy lub nowej umowy);  

3. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prowadzonymi kursami sprawuje Dyrektor 

Pionu Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK (w skrócie D.PSOP 

i W BZG LOK).  

  

§ 2  

  

1. Kurs prowadzących strzelanie zgłasza się do D.PSOP i w BZG LOK Dyrektor BZW 

LOK na nie mniej niż 14 dni przez jego rozpoczęciem.  

2. Terenowe jednostki LOK oraz firmy szkoleniowe mające zawarte umowy z BZW LOK, 

organizujące kursy, zgłaszają je do Dyrektora BZW LOK w czasie umożliwiającym 

zgłoszenie kursu do BZG LOK określonym w ust. 1.  

3. Zgłoszony kurs otrzymuje dodatkowy numer ewidencyjny zgodny z ewidencją kursów 

„Prowadzących Strzelanie” BZG LOK. Numer ten będzie widoczny również na 

legitymacji prowadzącego strzelanie.  

  

§ 3  

  

Kurs należy prowadzić w oparciu o:  

� Statut LOK;  

� zarządzenie Prezesa;  

� niniejsze zasady organizacji kursu dla „prowadzących strzelanie”;  

� program szkolenia;  

� obowiązującą ustawę o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej podstawie;  

� obowiązującą ustawę o ochronie osób i mienia;  

� regulaminy strzeleckie PZSS;  

� zasady posługiwania się bronią we wszelkich formach strzelań poza sportowych;  

� przepisy kodeksu karnego dot. przestępstw związanych z bronią;  
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� zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią;  

� zasady bezpieczeństwa zachowania na strzelnicy;  

� instrukcje omawiające budowę, zasady działania i dane taktyczno-techniczne broni 

objętej zakresem tematycznym kursu.  

  

§ 4  

  

Ilekroć w „Zasadach” jest mowa o sporcie strzeleckim, zwanym dalej strzelectwem należy 

przez to rozumieć strzelectwo w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa oraz 

dodatkowo w zależności od zakresu kursu także o wszelkich formach strzelań poza sportowych.  

 

§ 5  

  

Do prowadzenia strzelań w zakresie określonym w § 4 jest niezbędne posiadanie dokumentu 

stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia strzelania, zwanego dalej 

„LEGITYMACJĄ PROWADZĄCEGO STRZELANIE” (w skrócie Legitymacją).  

  

§ 6  

  

1. Legitymację nadaje, zawiesza i cofa D.PSOP i W BZG LOK na wniosek Dyrektora 

BZW LOK.  

2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1 jest Zarząd Główny 

LOK.  

3. Legitymację nadaje się osobie, która spełnia warunki określone w niniejszych 

„Zasadach”.  

  

§ 7  

  

Warunkiem uzyskania uprawnień i legitymacji jest:  

1. Ukończone 21 lat.  

2. Orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w szkoleniu.  

3. Posiadanie umiejętności strzeleckich (kurs przeznaczony jest dla osób potrafiących 

strzelać oraz zapoznanych z bronią zgodnie z zakresem kursu – zaleca się wymaganie 

od uczestników przedstawienia odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie). Dla osób 

nie posiadających wymaganych umiejętności, a jednocześnie chcących uzyskać 

przedmiotowe uprawnienia należy wcześniej przeprowadzić szkolenia w formie 

odrębnych kursów);  

4. Ukończenie kursu zakończone zaliczeniem (z wynikiem pozytywnym) egzaminów;  

5. W kursie mogą uczestniczyć obywatele innych państw (również spoza UE) chcący 

uzyskać uprawnienia oraz legitymację uprawniającą ich do prowadzenia strzelania na 

terytorium RP. W takim przypadku w legitymacji w miejscu przeznaczonym na numer 

Pesel wpisuje się serię i numer paszportu. Ze względu na określony czas ważności 

paszportów, w przypadku skończenia się czasookresu jego ważności, legitymacja musi 

zostać wymieniona (odpłatnie) na nową, zawierającą serię i numer ważnego dokumentu. 

Wymiana legitymacji następuje na wniosek zainteresowanego.   
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§ 8  

  

Prowadzący zajęcia na kursie muszą posiadać kwalifikacje zawodowe:  

1. W zakresie strzelectwa – trenera lub instruktora strzelectwa sportowego;  

2. W zakresie szkolenia medycznego – lekarza lub ratownika medycznego.  

  

§ 9  

  

1. Egzamin na uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie przeprowadza:  

a. w przypadku kursów organizowanych przez jednostki terenowe oraz BZG LOK 

komisja powołana przez D.PSOP i W BZG LOK lub Dyr. BZW LOK składająca 

się z co najmniej 2 członków posiadających odpowiednie kwalifikacje;  

b. w przypadku kursów organizowanych przez firmy szkoleniowe mające zawarte z 

LOK umowy w zakresie prowadzenia przedmiotowych kursów samodzielnie 

powołują komisję składająca się z co najmniej 2 członków posiadających 

odpowiednie kwalifikacje;  

2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające uprawnienia 

trenera lub instruktora sportowego oraz osoby posiadające uprawnienia lekarza lub 

ratownika medycznego.  

3. Przedstawiciele BZG LOK mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy, w zajęciach oraz 

egzaminach w ramach kursów „prowadzący strzelanie” organizowanych przez Terenowe 

jednostki LOK oraz firmy szkoleniowe mające zawarte umowy z BZG LOK lub BZW 

LOK. Przedstawiciele BZW LOK mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy, w zajęciach 

oraz egzaminach organizowanych w ramach kursów „prowadzący strzelanie” przez 

podległe Terenowe jednostki LOK oraz firmy szkoleniowe z którymi zawarły umowy w 

przedmiotowym zakresie.   

  

§ 10  

  

1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej (w zakresie znajomości przepisów 

prawa w zakresie tematyki kursu, zagadnień związanych z strzelectwem oraz udzielaniem 

pierwszej pomocy przedmedycznej).  

2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z:  

1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;  

2) obowiązującej ustawie o ochronie osób i mienia oraz przepisów wydanych na jej 

podstawie;  

3) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią;  

4) zasad zachowania się na strzelnicy (prowadzenia strzelania) w kontekście 

bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa.  

5) regulaminów strzeleckich;  

6) budowy, zasad działania i danych technicznych broni;  

7) przepisów kodeksu karnego dot. odpowiedzialności cywilnej i karnej Prowadzącego 

Strzelanie.  

8) zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przed medycznej;  

  

3. Część praktyczna obejmuje:  

1) sprawdzenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;  
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2) sprawdzenie zachowania się na strzelnicy w kontekście bezwzględnego 

przestrzegania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa;  

3) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania 

oraz rozładowywania broni, a także procedur postępowania w przypadku powstania 

niesprawności broni;   

4) egzamin praktyczny z zakresu manualnej obsługi broni i strzelania w zakresie 

zgodnym z tematyką prowadzonego kursu;  

5) egzamin praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;  

  

4. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje 

się na karcie egzaminacyjnej.  

  

§ 11  

  

1. Teoretyczna cześć egzaminu w zakresie znajomości przepisów i zagadnień związanych 

z strzelectwem) jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 14 pytań (po 2 

pytania z każdego zagadnienia wymienionego w § 10 ust. 2 pkt. od 1 do  

7).  

2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu w zakresie 

wymienionym w ust. 1 jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na 

niemniej niż 13 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze 4 pytania dot. ustawy o broni i 

amunicji, ustawie o ochronie osób i mienia, \zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

zachowania się na strzelnicy. Błędna odpowiedź na te pytania powoduje nie zaliczenie 

egzaminu.  

3. Teoretyczna cześć egzaminu w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej 

pomocy przed medycznej jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 20 

pytań jednokrotnego wyboru;  

  

§ 12  

  

W przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części:  

1) teoretycznej – zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,  

2) praktycznej - zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego obejmującego wyłącznie       

tę część egzaminu w zakresie którego nie zaliczył.  

  

§ 13  

  

Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia 

przeprowadzania egzaminu.  

§ 14  

  

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członek 

(członkowie) komisji.  

§ 15  

  

Dyrektor Pionu może cofnąć uprawnienia do prowadzenia strzelań w przypadkach:   

1) zgłoszenia naruszenie regulaminów strzeleckich przez prowadzącego strzelanie;  
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2) zgłoszenia nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz 

niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią przez prowadzącego strzelanie;  

3) zgłoszenia nieprzestrzegania regulaminu strzelnicy przez prowadzącego strzelanie.  

  

§ 16  

  

1. Ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia oraz wydanych legitymacji prowadzi Pion 

Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.  

2. Dokumentację kursów prowadzi i przechowuje BZW LOK lub ZG LOK (w zależności 

od szczebla na jakim prowadzony jest kurs).  

  

§ 17  

  

Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.  


