
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymogi,
kwalifikacje i sposób ich uzyskiwania, wynikajàce
z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania
i cofania tych uprawnieƒ, wzory dokumentów stwier-
dzajàcych te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczegól-
ne zasady bezpieczeƒstwa — obowiàzujàce przy upra-
wianiu sportów o charakterze strzeleckim.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o sportach
o charakterze strzeleckim, zwanych dalej „strzelec-
twem”, nale˝y przez to rozumieç strzelectwo: kulowe,
Êrutowe i z broni pneumatycznej, uprawiane zarówno
w ramach wspó∏zawodnictwa sportowego, jak i rekre-
acyjnie.

§ 3. Do uprawiania strzelectwa, w zakresie okreÊlo-
nym w § 2, jest niezb´dne posiadanie dokumentu
stwierdzajàcego kwalifikacje i uprawnienia do upra-
wiania strzelectwa, zwanego dalej „patentem strzelec-
kim”.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia nie dotyczà osób
uprawiajàcych strzelectwo z broni u˝ywanej do celów
∏owieckich i posiadajàcych uprawnienia na podstawie
odr´bnych przepisów.

§ 5. 1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Pol-
ski Zwiàzek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej
„PZSS”.

2. Organem odwo∏awczym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, jest Prezes Urz´du Kultury Fizycznej
i Sportu.

3. Patent strzelecki nadaje si´ osobie, która spe∏nia
warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu.

§ 6. Patent strzelecki uprawnia do:

1) uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którà zo-
sta∏ nadany,

2) ubiegania si´ o uzyskanie licencji PZSS uprawnia-
jàcej do udzia∏u we wspó∏zawodnictwie sporto-
wym na podstawie odr´bnych przepisów,
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3) ubiegania si´ o uzyskanie licencji s´dziego strzelec-
twa,

4) ubiegania si´, na podstawie odr´bnych przepisów,
o wydanie pozwolenia na broƒ sportowà.

§ 7. 1. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego
jest:

1) z∏o˝enie wniosku o wydanie patentu strzeleckiego,

2) z∏o˝enie zaÊwiadczenia od lekarza posiadajàcego
tytu∏ specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
o braku przeciwwskazaƒ do uprawiania strzelec-
twa,

3) z∏o˝enie pisemnego zobowiàzania do przestrzega-
nia regulaminów strzelaƒ oraz warunków uprawia-
nia strzelectwa,

4) zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu,
o którym mowa w § 9,

5) z∏o˝enie oÊwiadczenia o niekaralnoÊci prawomoc-
nym orzeczeniem sàdu za przest´pstwo pope∏nio-
ne z winy umyÊlnej.

2. Osoby niepe∏noletnie sà obowiàzane do∏àczyç
do wniosku pisemnà zgod´ swoich przedstawicieli
ustawowych na uprawianie danej dyscypliny strzelec-
twa.

§ 8. Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego za-
wiera:

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz miej-
sce zamieszkania wnioskodawcy,

2) okreÊlenie dyscypliny strzelectwa, na którà ma byç
wydany ten patent,

3) dat´ i podpis wnioskodawcy,

4) potwierdzenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym
egzaminu, o którym mowa w § 9,

5) 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. Nr 12, poz. 136,
Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.
Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087),
na przetwarzanie danych osobowych wniosko-
dawcy zawartych we wniosku.

§ 9. 1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza
komisja powo∏ana przez PZSS, sk∏adajàca si´ co naj-
mniej z 3 cz∏onków.

2. W sk∏ad komisji przeprowadzajàcej egzamin
wchodzà nie mniej ni˝ 2 osoby posiadajàce uprawnie-
nia co najmniej trenera klasy pierwszej, instruktora lub
s´dziego sportowego okreÊlonej dyscypliny strzelec-
twa.

§ 10. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci teoretycznej
i praktycznej.

2. Cz´Êç teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajo-
moÊci przepisów dotyczàcych:

1) posiadania, przechowywania, przenoszenia i prze-
wo˝enia broni sportowej,

2) zasad bezpieczeƒstwa przy pos∏ugiwaniu si´ bronià
sportowà,

3) regulaminów strzelaƒ,

4) budowy, zasad dzia∏ania i danych technicznych bro-
ni sportowej,

5) Kodeksu karnego w zakresie u˝ycia broni w stanie
wy˝szej koniecznoÊci i w obronie koniecznej.

3. Cz´Êç praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzia-
nu strzeleckiego.

4. Szczegó∏owe kryteria cz´Êci praktycznej egzami-
nu, o którym mowa w ust. 3, zawiera za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Teoretyczna cz´Êç egzaminu jest przepro-
wadzana w formie testu sk∏adajàcego si´ z 10 pytaƒ.

2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku
z teoretycznej cz´Êci egzaminu jest udzielenie przez
zdajàcego prawid∏owych odpowiedzi na wszystkie py-
tania.

§ 12. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wy-
niku egzaminu z cz´Êci:

1) teoretycznej — zdajàcego nie dopuszcza si´ do cz´-
Êci praktycznej egzaminu,

2) praktycznej — egzamin poprawkowy obejmuje wy-
∏àcznie t´ cz´Êç egzaminu.

§ 13. Egzamin poprawkowy przeprowadza si´ nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 7 dni od dnia niezdania egza-
minu.

§ 14. Z przebiegu egzaminu sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie komisji.

§ 15. Osoba zamierzajàca uprawiaç ró˝ne dyscypli-
ny strzelectwa jest obowiàzana uzyskaç odr´bny pa-
tent strzelecki dla ka˝dej z tych dyscyplin.

§ 16. 1. Patent strzelecki zawiera:

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL
uprawnionego,

2) seri´ i numer,

3) okreÊlenie dyscypliny strzelectwa, na której upra-
wianie zosta∏ nadany,

4) miejsce i dat´ wydania,

5) termin wa˝noÊci, je˝eli zosta∏ wydany na czas okre-
Êlony.
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2. Wzór patentu strzeleckiego zawiera za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 17. PZSS mo˝e cofnàç patent strzelecki w przy-
padku:

1) odmowy poddania si´ obowiàzkowym badaniom
lekarskim,

2) stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 2, niezdolnoÊci do uprawiania danej dys-
cypliny strzelectwa,

3) ra˝àcego naruszenia regulaminów strzeleckich,

4) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeƒstwa, ich
nieznajomoÊci oraz niezgodnego z przepisami po-
s∏ugiwania si´ bronià,

5) niewnoszenia op∏at okreÊlonych przez PZSS.

§ 18. PZSS prowadzi dokumentacj´ i ewidencj´ wy-
danych patentów strzeleckich.

§ 19. 1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strze-
leckich jest odpowiedzialny s´dzia g∏ówny zawodów,
posiadajàcy licencj´ s´dziego sportowego przyznanà
przez PZSS.

2. Za bezpieczeƒstwo w zorganizowanych formach
szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych
jest odpowiedzialny prowadzàcy strzelanie, posiadajà-
cy uprawnienia, o których mowa w art. 44 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, w zakre-
sie strzelectwa.

§ 20. 1. Szczegó∏owe zasady bezpieczeƒstwa osób
przebywajàcych na strzelnicy okreÊla regulamin strzel-

nicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549
i z 2001 r. Nr 27, poz. 298).

2. Za bezpieczeƒstwo osób znajdujàcych si´ na te-
renie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzàcy strze-
lanie.

3. Za organizacj´ dzia∏aƒ o charakterze ratunko-
wym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny kierow-
nik strzelnicy.

§ 21. Szczególne zasady bezpieczeƒstwa przy upra-
wianiu strzelectwa zawiera za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 22. Posiadanie patentu strzeleckiego potwierdza
zakres kwalifikacji sportowych, jakie spe∏nia osoba po-
siadajàca lub ubiegajàca si´ o wydanie zezwolenia na
broƒ do celów sportowych na podstawie odr´bnych
przepisów.

§ 23. 1. Osoby uprawiajàce strzelectwo sà obowià-
zane, w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, z∏o˝yç wniosek o wydanie pa-
tentu strzeleckiego.

2. Od egzaminu, o którym mowa w § 9, sà zwolnio-
ne osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
posiada∏y licencj´ PZSS na uprawianie strzelectwa.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
27 listopada 2001 r. (poz. 1586)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWE KRYTERIA CZ¢ÂCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

1. Strzelanie z palnej broni sportowej:

1) pistoletu sportowego ma∏okalibrowego bocznego
zap∏onu oraz pistoletu centralnego zap∏onu:

a) cel — tarcza sportowa 500 x 200 mm,

b) odleg∏oÊç — 25 metrów,

c) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

d) czas — 6 minut,

e) postawa — stojàca,

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

2) karabinka sportowego ma∏ego kalibru (5,6 mm):

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

b) odleg∏oÊç — 50 metrów,

c) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

d) czas — 8 minut,

e) postawa — le˝àca,

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

3) karabinu sportowego centralnego zap∏onu:

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

b) odleg∏oÊç — 300 metrów,

c) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

d) czas — 8 minut,

e) postawa — le˝àca,

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



4) g∏adkolufowej broni Êrutowej:

a) cel — lecàcy rzutek, 

b) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

c) czas — 6 minut,

d) postawa — stojàca, na stanowisku usytuowa-
nym na wprost wyrzutni, w odleg∏oÊci 15 m,

e) ocena — do zdania strzelania wymagane jest tra-
fienie co najmniej trzech rzutków.

Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza si´ na
strzelnicy przystosowanej do wyrzucania
rzutków.

2. Strzelanie z broni pneumatycznej sportowej:

1) pistoletu:

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

b) odleg∏oÊç — 10 metrów,

c) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

d) czas — 9 minut,

e) postawa — stojàca,

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

2) karabinka:

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

b) odleg∏oÊç — 10 metrów,

c) iloÊç nabojów — 5 sztuk,

d) czas — 9 minut,

e) postawa — stojàca,

f) ocena — do zdania strzelania wymagane jest
uzyskanie co najmniej 30 punktów.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR PATENTU STRZELECKIEGO



1. Ka˝dà bronià nale˝y zawsze pos∏ugiwaç si´ z naj-
wy˝szà ostro˝noÊcià.

2. Po wzi´ciu broni do r´ki nale˝y sprawdziç, czy jest
roz∏adowana.

3. Zabrania si´ kierowania wylotu lufy w kierunku lu-
dzi.

4. Sk∏adanie si´, celowanie i strzelanie na sucho do-
zwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub
w innym miejscu wyznaczonym przez prowadzàce-
go strzelanie i za jego zgodà.

5. Nie wolno pozostawiaç broni bez dozoru.

6. Nie wolno odk∏adaç broni za∏adowanej w czasie
przerw w strzelaniu.

7. Broƒ mo˝na ∏adowaç wy∏àcznie na stanowisku
strzeleckim z lufà skierowanà w kulochwyt 
i tylko po komendzie „¸ADUJ” lub „START”. Przy
∏adowaniu nie mo˝na korzystaç z pomocy innych
osób.

8. Po komendzie lub sygnale „STOP” lub
„ROZ¸ADUJ” wszyscy strzelajàcy muszà natych-
miast przestaç strzelaç, roz∏adowaç broƒ, zabez-
pieczyç jà i umieÊciç na stanowisku strzelec-
kim.

9. Prowadzàcy strzelanie jest odpowiedzialny za wy-
dawanie komend „¸ADUJ”, „START”, „STOP”,
„ROZ¸ADUJ” i innych niezb´dnych poleceƒ oraz
musi byç pewien, ˝e komendy jego sà wykonywa-
ne, a pos∏ugiwanie si´ bronià odbywa si´ w spo-
sób bezpieczny. Ka˝da osoba przebywajàca na
strzelnicy w przypadku niezastosowania si´ do po-
leceƒ prowadzàcego strzelanie mo˝e byç usuni´ta
ze strzelnicy.

10. Po zakoƒczeniu strzelania, przed opuszczeniem sta-
nowiska strzeleckiego, broƒ musi byç roz∏adowana
i zabezpieczona.

11. Przebywajàcy na strzelnicy musi niezw∏ocznie po-
wiadomiç prowadzàcego strzelanie o sytuacji, któ-
ra mo˝e byç niebezpieczna lub spowodowaç wypa-
dek.

12. Strzelajàcy i inne osoby przebywajàce na strzelnicy
w bezpoÊrednim sàsiedztwie stanowisk strzelec-
kich powinni nosiç indywidualne ochraniacze s∏u-
chu.

13. Strzelajàcy podczas strzelania powinni nosiç bez-
odpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochrania-
cze spe∏niajàce takie funkcje.

14. Dzieci do lat 13 mogà przebywaç na terenie strzel-
nicy wy∏àcznie pod opiekà doros∏ych.

Dziennik Ustaw Nr 141 — 11245 — Poz. 1586

Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA PRZY UPRAWIANIU STRZELECTWA


