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REGULAMIN  STRZELNICY 

Podlaskiego Stowarzyszenia o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON z 
Białegostoku 

w Czarnej Białostockiej 
 

Rozdział I 
1. Podstawy prawne regulaminu 

 
1.1. Ustawa z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2014r. Dz.U.1999 Nr53,poz.549)  
1.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 kwietnia 2000 r. w prawie wymagań  w  zakresie 

ochrony środowiskowych dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27 poz. 341). 
1.3. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie 

wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000  r. Nr 18, poz. 234 i Nr 51, poz. 618 oraz Dz. 
U. z 2002r. Nr 23, poz. 238, Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1418) 

 
Rozdział II 

2. Postanowienia ogólne  
 

2.1.  Strzelnica  PSKS  SZWADRON  w  Białymstoku  usytuowana  jest  w  części  wygrodzonej 
nieruchomości o nr ewidencyjnym 1578/7 położonej w Czarnej Białostockiej. 

2.2.  Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej oraz pneumatycznej.  
2.3.  Strzelnica składa się z jednej osi strzelań do 100 metrów szczegóły oznaczone są na planie 

strzelnicy, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.  
2.4. Granica strzelnicy stanowi linię łamaną zamkniętą, wewnątrz której znajduje się oś 

strzelecka,  a jej przebieg oznaczony jest na planie opisanym w pkt. 2.3.   
2.5.  Na  strzelnicy  znajduje  się  maszt  do  zawieszania  czerwonej  chorągiewki,  a  w  nocy  – 

czerwonej  lampy sygnalizacyjnej – uprzedzających o prowadzeniu strzelania oraz tablice 
ostrzegawcze przy jej granicy. 

   
Rozdział III 

3. Warunki korzystania ze strzelnicy 
 
3.1.  Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod  nadzorem 

prowadzącego  strzelanie,   a  także  w formie  indywidualnego   treningu strzeleckiego  
prowadzonego  przez  osoby   posiadające    pozwolenie  na posiadanie broni palnej. 

3.2.  Na teren strzelnicy (oś strzelań) mogą wchodzić wyłącznie osoby będące  pod nadzorem 
prowadzącego strzelanie. 

3.3.   Osoby odbywające indywidualne treningi strzeleckie mogą korzystać ze strzelnicy, gdy nie 
ma innych osób na osi strzelań. 

3.4.   Osoby korzystające ze strzelnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do 
bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń osób prowadzących 
strzelanie oraz przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie. 

3.5.   Za  zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  na  strzelnicy  oraz  zaistniałe  na  jej  terenie 
zdarzenia odpowiada prowadzący strzelanie lub trening strzelecki  albo korzystający ze 
strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przyjęcie  odpowiedzialności  
w/w osoby potwierdzają poprzez złożenie podpisu w „Książce rejestru pobytu na  
strzelnicy".  

3.6.  Prowadzący  strzelanie  wyznacza  korzystającym  ze  strzelnicy  stanowisko  strzeleckie,  a 
osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu. 

3.7.   Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie, lub 
odbywający indywidualny trening strzelecki dysponuje telefonem  komórkowym oraz 
apteczką. 
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3.8.   Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie  
prowadzenia  strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych   
Policji, Straży Granicznej, Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Centralnego  Biura 
Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. 

3.9.  Osoby korzystające ze strzelnicy - są to osoby, które zostały wpisane do „Książki rejestru 
pobytu na strzelnicy" i faktycznie korzystające z urządzeń przeznaczonych do strzelań. 

3.10. Osoby  towarzyszące - są to osoby, które przebywają na terenie obiektu, ale nie korzystają, 
z urządzeń do strzelań i nie podlegają wpisaniu do „Książki  rejestru pobytu na strzelnicy". 

3.11. Korzystający ze strzelnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do  zachowania   
należytego spokoju i porządku w miejscach przebywania. 

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

3.13. Za szkody materialne powstałe z winy osoby towarzyszącej ponosi ona odpowiedzialność 
finansową do kwoty pozwalającej na naprawienie powstałej szkody. 

3.14. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad  bronią i 
sprzętem wniesionym na teren obiektu.  

3.15. PSKS SZWADRON nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste 
pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela. 

3.16. Korzystanie ze strzelnicy bez zgody właściciela jest zabronione. 
 

 Rozdział IV 
4. Sposób obchodzenia się z bronią 

 
4.1.    Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z 

otwartymi    komorami  nabojowymi,  bez  pasów  i  pokrowców.  W  przypadku  pistoletów  i 
rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia 
broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.  

4.2    Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub  treningowym 
tylko  na  polecenie  prowadzącego  strzelanie lub  trening strzelecki, albo  w specjalnie 
wyznaczonym do tego miejscu.  

4.3.  Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą 
skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na 
strzelnicy. 

4.4.   Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
4.5.   Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 
4.6.   Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli  prowadzącemu 

strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komora nabojową. 
4.7.  Strzelanie i  celowanie na  terenie  strzelnicy  odbywa  się  wyłącznie  na  wyznaczonych 

stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów  będących celem na 
strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytu, na poziomie nie wyższym niż 
twarz  strzelca. 

4.8 Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z pozycji: leżąc,  klęcząc, stojąc 
lub poruszając się przy strzelaniach dynamicznych)   trzymając broń skierowaną 
prostopadle do kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu  między stanowiskiem 
strzeleckim a tarczą (celem).  

4.9  Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu). 
Zabrania  się,  w  trakcie  strzelania  z  broni  palnej,  na  osi  strzeleckiej  oddawania 
strzałów z broni, której wylot lufy skierowany jest powyżej górnej krawędzi 
kulochwytu lub wałów bocznych. 

4.10.  Korzystający ze strzelnicy powinien tak   prowadzić  strzelanie,  aby  nie  dopuścić  do 
zagrożenia bezpieczeństwa  osób przebywających na strzelnicy i uszkodzenia 
sprzętu. 

4.11  Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.  
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4.12.  Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku 
strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego 
wyznaczonym.  

4.13  Broni nie wolno pozostawiać bez dozoru. 
4.13.  Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.  
4.14. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w 

kulochwyt, dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie. 
4.15.  Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością. 
4.16.  Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana. 
 

Rozdział V 
5. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy  

 
5.1.  Korzystający ze strzelnicy oraz inne osoby przebywające na strzelnicy są   obowiązane 

ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie. 
5.2.   Na strzelnicy zabrania się:  

1) zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego,  
2) osobom  towarzyszącym  korzystającym  ze  strzelnicy  wchodzenia  na  stanowiska 
strzeleckie oraz styczności z bronią, 
3) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej 
użytkownika,  
4) wchodzenia  na  kulochwyt  i  teren  przyległy  do  kulochwytu  oraz  osi  strzeleckiej 
między stanowiskami strzeleckimi a kulochwytem,   
5) spożywania  alkoholu  lub  używania  środków  odurzających  oraz  przebywania  na 
terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem. 

5.3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest 
przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. 

5.4.  Po komendzie „STOP", „STÓJ" lub „PRZERWIJ OGIEŃ" wydanej przez  prowadzącego 
strzelanie lub inną osobę, wszyscy strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 

5.5.  Trening bezstrzałowy dozwolony jest na stanowiskach strzeleckich oraz tylko w miejscach 
oznaczonych i wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie. 

5.6. Po zakończeniu zajęć strzeleckich osoby indywidualne oraz zorganizowane grupy, 
zobowiązane  są  uporządkować  po  sobie  obiekt  strzelnicy  (zebrać  łuski  do  specjalnych 
pojemników i śmieci do koszy).  

5.7.  Po zakończeniu zajęć strzeleckich  korzystający ze strzelnicy powinni sprawdzić, czy nie 
pozostawiono amunicji oraz części broni.  

5.8.   Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić  prowadzącego 
strzelanie o sytuacji, , która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.  

5.9. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 
strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu. 

5.10. Wskazane jest, by strzelający podczas strzelania nosili bezodpryskowe okulary strzeleckie 
lub  inne  ochraniacze  spełniające  takie  funkcje,  a  podczas  strzelań  dynamicznym  jest  to 
obowiązkowe dla strzelających i obsługujących to strzelanie.  

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

5.12.  Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy. 
5.13. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub 

opiekunów. 
5.14.  W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba 

przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy. 
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 Rozdział VI 

6. Postanowienia końcowe 
 
6.1.  Za  utrzymanie  porządku  na  strzelnicy  oraz  za  bezpieczeństwo  użytkowników  strzelnicy  i 

osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie, który: 
1)  prowadzi „Książkę rejestru pobytu na strzelnicy", w której   zamieszcza się następujące 

dane: 
a.  imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 
b.  numer  pozwolenia  na  broń  oraz  nazwę  organu,  który  je  wydał,  albo  adres 

korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń, 
c. oświadczenie  korzystającego  ze  strzelnicy  o zapoznaniu  się z    regulaminem    

strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 
2)  wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom 

towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu, a odbywającemu indywidualny  
trening  strzelecki  wolną oś strzelań.   

6.2.    Na strzelnicy, podczas prowadzenia strzelania, w miejscu widocznym umieszcza się: 
1) regulamin strzelnicy, 
2) decyzję o dopuszczaniu strzelnicy do użytkowania, 
3) plan strzelnicy z oznaczeniem: 

a.  stanowisk strzeleckich, 
b.  punktu sanitarnego, 
c.  dróg ewakuacji, 
d.  miejsca usytuowania telefonu lub innych urządzeń łączności, 

4) wykaz sygnałów alarmowych, 
5) informację  o  możliwości  i  sposobie  połączenia  się  z  najbliższym  punktem  pomocy 

medycznej, a także na maszcie czerwoną chorągiewkę (czerwoną lampę    
sygnalizacyjną). 

6.3.  Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel 
lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze 
strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

6.4   Właściciel lub zarządca strzelnicy nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i  rzeczy osobiste 
pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela. 

 
 
 

Regulamin zatwierdzony decyzją administracyjną z dn. 15 maja 2015r. 



Zarządzenie nr 1/2015
Prezesa PSKS SZWADRON z dnia 12.08.2015

Na podstawie statutu, podjętych decyzji na zebraniu członków stowarzyszenia w dn. 
30.06.2015 oraz mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie strzelnicy stowarzyszenia 
zarządzam poniższe zasady:

1.   Korzystać   ze   strzelnicy   stowarzyszenia   mogą   członkowie,   którzy   opłacili   wszystkie 
składki członkowskie ustalone przez zebranie członków.

2.  Składki członkowskie powinny być opłacane do końca lutego roku składkowego, w roku 
2015 składki powinny być opłacone bez zbędnej zwłoki.

3.   W   uzasadnionych   przypadkach,   decyzją   zarządu,   składki   mogą   być   odroczone   lub 
anulowane.

4.   Członkowie   stowarzyszenia,   którzy  otrzymali   od   stowarzyszenia   klucze   lub  kody  do 
strzelnicy zobowiązani są do ich nieudostępniania osobom trzecim bez zgody zarządu. 

5.   Wszyscy   członkowie   stowarzyszenia   korzystający   ze   strzelnicy   są   zobowiązani   do 
dbania   o   trwałość   i   estetykę   infrastruktury   strzelnicy   oraz   do   utrzymania   na   niej 
porządku, czystości oraz bezpieczne jej funkcjonowanie.

6.  W przypadku zauważenia nieprawidłowości, jeżeli to będzie możliwe, należy je usunąć 
we własnym zakresie i poinformować zarząd o zaistniałej sytuacji, jeżeli nie będzie to 
możliwe poinformować o tym zarząd.

7.   Korzystający   ze   strzelnicy   ma   obowiązek   posprzątać   po   sobie,   ZABRANIA   się 
zostawiania na strzelnicy zużytych tarcz, ŁUSEK, pudełek, butelek i innych śmieci.

8.   Członkowie stowarzyszenia mogą wprowadzać na strzelnicę jednorazowo max. 3 osoby 
korzystające ze strzelnicy (p. 3.9 regulaminu strzelnicy), powyżej tej liczby grupa jest 
traktowana jako grupa zorganizowana, do w ilości nie wlicza się osób z najbliższej 
rodziny członka stowarzyszenia tj. żona/mąż, dzieci.

9.   W/w osoby korzystające ze strzelnicy proszone są o wpłacenie składki wspierającej na 
rzecz     stowarzyszenia   np.   w   wysokości   10zł   za   wejście,   nie   dotyczy   to   osób   z 
najbliższej rodziny członka stowarzyszenia tj. żona/mąż, dzieci.

10.   Warunki   wejścia   na   strzelnicę   większych   grup   (zorganizowanych)   oraz   rezerwacje 
strzelnicy muszą być uzgodnione z zarządem.

11. Ewentualne składki zbiera i wpłaca na konto stowarzyszenia wprowadzający osoby 
korzystające ze strzelnicy członek stowarzyszenia.

12. Członkowie stowarzyszenia wprowadzający gości na teren strzelnicy są odpowiedzialni 
za ich bezpieczeństwo oraz zachowanie przez nich porządku i czystości.

13. W przypadku wystąpienia braku miejsc na strzelnicy, pierwszeństwo do korzystania ze 
strzelnicy przed gośćmi mają członkowie stowarzyszenia, nie dotyczy to sytuacji kiedy 
strzelnica jest zarezerwowana pod grupy zorganizowane.

14. Ostatni korzystający ze strzelnicy ma obowiązek po zakończonym strzelaniu zamknąć 
strzelnicę i po opuszczeniu parkingu, zaciągnąć łańcuch zamykający parking.
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