
REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ 

W OLSZTYNIE 

 

Rozdział  I 

Podstawy prawne regulaminu 

1. Ustawa z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji.  
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.04.2000r. w sprawie wymagań w 

zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r. 

w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 
 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 
1. Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia strzelań: 

- sportowych,   
- szkoleniowych, 
- rekreacyjnych, 
- treningów strzeleckich, 
z broni palnej i pneumatycznej. 

 2.  Strzelnica jest chroniona całodobowo. 

 3.  W czasie prowadzenia strzelań włączona jest czerwona lampka sygnalizująca           
prowadzenie strzelań. 

 4.  Strzelania mogą prowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia 
strzelań. 

 

Rozdział III 

Warunki korzystania ze strzelnicy 

1. Prowadzący strzelanie: 

-  odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy i osób im 
towarzyszących, 
- wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie a osobom 
towarzyszącym miejsca bezpieczne, 



- prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza: imię i 
nazwisko korzystającego ze strzelnicy, rodzaj i kaliber broni z której prowadzono 
strzelanie, określenie właściciela broni, godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy, 
oświadczenie korzystającego o zapoznaniu się z „Regulaminem Strzelnicy” i 
„Zasadami Bezpieczeństwa” potwierdzone własnoręcznym podpisem. 
 Osoby posiadające pozwolenie na broń dodatkowo podają: numer pozwolenia na 
broń i nazwę organu który wydał pozwolenie. 

2. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem 
prowadzącego strzelanie a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego osób 
posiadających pozwolenie na broń. 

3.  Na strzelnicy zabrania się: 

- osobom które towarzyszą strzelającym wchodzenia na stanowiska strzeleckie 
oraz styczności z bronią, 
- używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej 
użytkownika, 
- spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na  
terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem. 

4.  Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się: 

     -  regulamin strzelnicy, 

     - zasady bezpieczeństwa, 

                   -  decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytku, 

                  - plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzelniczych, punktu sanitarnego, dróg 
ewakuacyjnych, miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności i numerem 
pogotowia ratunkowego, wykaz sygnałów alarmowych. 

 5.  Obowiązki korzystającego ze strzelnicy: 

      - zapoznać się z „Regulaminem Strzelnicy” i „Zasadami Bezpieczeństwa”, 

      - dokonać czytelnego wpisu danych wymaganych w „Książce Rejestru pobytu na 
Strzelnicy”, 

     - bezwzględnie stosować się do  komend i poleceń wydawanych przez 
prowadzącego strzelanie, 

     - tak prowadzić ogień z broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób 
przebywających na strzelnicy i uszkodzenia sprzętu, 



ZABRANIA SIĘ OBRACANIA Z BRONIĄ I KIEROWANIA JEJ W MIEJSCA INNE NIŻ TARCZA I                                                                 
KULOCHWYT 

- za szkody materialne powstałe z winy strzelającego ponosi on odpowiedzialność 
finansową do kwoty pozwalającej na naprawienie powstałej szkody. 

 6.  Za spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący strzelanie lub trening 
strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 7. W miarę potrzeby korzystać z ochronników słuchu i wzroku. 

 8. Bezwzględnie zdać prowadzącemu strzelanie niewykorzystaną amunicję. 

 

Rozdział IV 

    Sposób obchodzenia się z bronią 

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się 
ROZŁADOWANĄ z otwartą komorą nabojową, bez podpiętych magazynków,  bez 
pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest 
noszenie ich w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni jeśli tak 
stanowi regulamin zawodów. 

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub 
treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 

3. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się na polecenie 
prowadzącego strzelanie z lufą skierowaną w kierunki kulochwytu, tarcz bądź 
przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

4. Strzelanie rozpoczyna się włącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli 

prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza. 
7. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze 

strzelnicze bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy oraz celowanie lub 
strzelanie do ludzi, zwierząt i ptactwa.  

8. Wystąpienie zacięcia lub innej niesprawności technicznej broni zgłasza się 
natychmiast prowadzącemu strzelanie głosem lub przez podniesienie ręki. 

9. Zabrania się przemieszczania z niesprawną technicznie bronią poza stanowisko 
strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 
 

 

 



Rozdział V 

 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy 

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń 
wydawanych przez prowadzącego strzelanie. 

2.  Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody 
prowadzącego strzelanie. 

3.  Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, 
obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. 

4.  Po komendzie „STOP” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inna 
osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 

5.  Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w 
wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na 
uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna. 

6. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim 
nadzorem rodziców lub opiekunów. 

7.  Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych. 

8.  Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy. 
 

Rozdział VI 

   Przepisy końcowe 

1.Każda osoba znajdująca się na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się    
z regulaminem,  warunkami bezpieczeństwa i sygnałami alarmowymi. 

2. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia ze strzelnicy, gdy nad drzwiami 
wejściowymi zapalona jest czerwona lampka sygnalizująca strzelanie. 

3. Osoby posiadające własną broń zobowiązane są do zgłoszenia 
prowadzącemu strzelanie, rodzaju broni i ilości amunicji wnoszonej na strzelnicę. 

4. W czasie oczekiwania na swoja kolejność strzelania zabrania się 
jakichkolwiek czynności z bronią. 

 

Olsztyn, dnia 31.03.2011r.                                                                          

                                                                                                                   

 


