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                                                      Załącznik 
                                                                                          Do Decyzji  nr ED.4424.35.11.2018   
                                                                                          Prezydenta Miasta Leszna 
                                                                                          z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 
 

REGULAMIN 
BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA 

STRZELNICY SPORTOWEJ 
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE 
 
 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji t. j. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1839z . zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie 

wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z  zm.). 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Strzelnica sportowa w Lesznie, pl. Kościuszki 5, działka nr 1/12, 1/13                 

(obręb i jednostka Leszno), posiada tytuł prawny, jest własnością Miasta Leszna          
i została oddana w trwały zarząd III Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza 
Słowackiego w Lesznie. 

2. Strzelnica sportowa jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia strzelań 
szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich. 

3. Strzelnica sportowa III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie: 
1) została przystosowana do strzelania ze stałej linii otwarcia ognia z broni ręcznej 

sportowej bocznego i centralnego zapłonu o kalibrze do 9,65 mm i energii 
kinetycznej do 499 J; 

2) posiada trzy osie strzeleckie do strzelania na odległość: 10m, 25m i 50 m; 
3) została wyposażona w system bezpieczeństwa (sygnalizację ostrzegawczą), tj. 

zespół elementów i urządzeń, przekazujących strzelającym i pozostałym osobom 
znajdującym się na strzelnicy informację świetlną o prowadzeniu strzelań oraz o 
ograniczeniu dostępu do stref strzelań poprzez blokady drzwi wejściowych na osie 
strzeleckie: 25m i 50m. Odblokowania ww. drzwi może dokonać wyłącznie 
prowadzący strzelanie, kartą dostępu poprzez jej przyłożenie do czytników. 

4. Na strzelnicy sportowej III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie zabronione jest 
strzelanie z broni i amunicji niebezpiecznej, tj.: 
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1) z broni typu AKMS, RKM, CKM i ich odmian oraz pistoletów sygnałowych 26 
mm nabojami sygnałowymi 26 mm; 

2) z broni gazowej i miotaczy gazowych; 
3) pociskami przeciwpancernymi  rdzeniowymi oraz chemicznymi; 
4) pociskami zapalającymi i smugowymi; 
5) miotanie granatami bojowymi wszelkiego typu. 

5. Prowadzącym strzelanie jest 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. 

 
Rozdział 2 

Warunki korzystania ze strzelnicy sportowej 
 

1. Strzelnica sportowa, magazyn broni są udostępniane na podstawie stosownej umowy 
zawartej z Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego       
w Lesznie. 

2. Prowadzący strzelanie: 
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób                       

im towarzyszących; 
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy sportowej stanowiska strzeleckie, a osobom 

towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu; 
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy sportowej, w której zamieszcza się 

następujące dane: 
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy sportowej, 
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 sportowej o zapoznaniu się              

z niniejszym regulaminem i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem. 
Oświadczenie obowiązuje każdego użytkownika korzystającego ze strzelnicy 
sportowej po raz pierwszy. 

3. Na strzelnicy sportowej zabrania się: 
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy sportowej 

wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią; 
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy sportowej, bez zgody                     

jej użytkownika; 
3) palenia papierosów, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania 

środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy sportowej osób 
będących pod ich wpływem. 

4. Na strzelnicy sportowej zostały umieszczone: 
1) niniejszy regulamin; 
2) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna Nr 

38?2018/UŻ z dnia 31.10.2018 r.  o dopuszczeniu strzelnicy  do użytkowania; 
3) plan strzelnicy sportowej z oznaczeniem: 

a) stanowisk strzeleckich, 
b) punktu sanitarnego, 
c) dróg ewakuacji, 
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności; 
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4) wykaz sygnałów alarmowych; 
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 

medycznej. 
5. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada 

zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający    
ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
Rozdział III 

Sposób obchodzenia się z bronią 
 

1. Na terenie strzelnicy sportowej, poza stanowiskiem strzeleckim, nosi się broń 
rozładowaną,  z otwartymi komorami nabojowymi i wsuniętymi do nich znacznikami 
bezpieczeństwa. bez pasów i pokrowców, a w przypadku pistoletów i rewolwerów 
dozwolone jest ich noszenie w kaburach. 

2. Dopuszcza się noszenie na strzelnicy sportowej broni w pokrowcach lub kasetach 
przeznaczonych do noszenia broni. 

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

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

5. Po załadowaniu broni nie wolno odkładać jej lub przekazywać innym osobom. 
6. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy sportowej odbywa się wyłącznie              

na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich do tarcz. Zabrania się celowania           
lub strzelania do ludzi. 

7. Zabrania się strzelania z niesprawnej broni. 
8. Wszelkiego rodzaju niesprawności broni usuwane są poza stanowiskiem strzeleckim 

przez uprawnione osoby. 
9. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
10. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 
11. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli 

prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą 
komorą nabojową. 
 

Rozdział IV 
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy sportowej 

 
1. Korzystający ze strzelnicy sportowej jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń 

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

strzelanie. 
3. Korzystający ze strzelnicy sportowej, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, 

obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. 
4. Ładowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim i tylko                  

po komendzie: „ŁADUJ” lub „START”, wydanej przez prowadzącego strzelanie. 
5. Przy ładowaniu broni nie można korzystać z pomocy innych osób. 
6. Po komendzie: „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inna osobę, 

strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 
7. Komendę: „STOP” może wydać każdy, kto zauważy sytuację zagrażającą 

bezpieczeństwu otoczenia. 
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8. Przebywający na strzelnicy sportowej zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować 
wypadek. 

9. Komenda: „ROZŁADUJ” nakazuje natychmiast rozładować broń i z widoczną pustą 
komorą nabojową odłożyć broń na stanowisku strzeleckim wraz ze znacznikiem 
bezpieczeństwa. 

10. W strefie strzelań obowiązkowe jest korzystanie z ochronników słuchu. 
11. Do ochrony wzroku przeznaczone są okulary ochronne. 
12. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy sportowej wyłącznie pod bezpośrednim 

nadzorem rodziców  lub opiekunów. 
13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren strzelnicy sportowej. 
14. Osobę naruszającą niniejszy regulamin można usunąć ze strzelnicy sportowej. 
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie kwestie sporne 

rozstrzyga prowadzący strzelanie z zastosowaniem powszechnie obowiązujących 
przepisów. 


