
Prowadzący strzelanie 
Artykuł opisuje zagadnienie uprawnień tak zwanego „Prowadzącego Strzelanie”. Zajmiemy się 

aspektami prawnymi jak i praktycznymi owego uprawnienia które nabywamy odbywając specjalny 

kurs. Otóż istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 

2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 

Pierwszą kwestią jest znajomość definicji prawnej osoby pełniącej funkcję „Prowadzącego 

Strzelanie” i tak w §2 punkcie 2 zawarta jest owa definicja: 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 

549) zarządza się co następuje: 

… 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

2) prowadzący strzelanie – osobę która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania 

oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju. 

… 

Gdy już znamy definicję prawną „Prowadzącego Strzelanie” poznajmy też podstawę prawną która 

definiuje wymaganie takich uprawnień. Istnieje taki zapis w ustawie jak Wzorcowy Regulamin 

Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic gdzie w rozdziale 1 zawarte są warunki korzystania ze 

strzelnicy. Znajdziemy w nim zakres obowiązków „Prowadzącego Strzelanie” z którego jasno 

wynika konieczność bycia na strzelnicy takiej osoby podczas odbywania treningu strzeleckiego. 

 

Rozdział 1 

Warunki korzystania ze strzelnicy 

1. Prowadzący strzelanie: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, 

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym –          

miejsce bezpiecznego pobytu, 

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane: 

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 

b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie, 

c) określenie właściciela broni, 

d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy, 

e) numer pozwolenia na broń, 

f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej    

    pozwolenie na broń), 

g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy  

     i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

  

 

 


