Załącznik nr 2
do decyzji nr 22/15
Komendanta Szkoły Policji
w Katowicach
z dnia ________________

REGULAMIN
STRZELNICY SPORTOWEJ SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
ROZDZIAŁ I.
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Strzelnica Sportowa Szkoły Policji w Katowicach zlokalizowana w Katowicach
– Piotrowicach przy ulicy gen. Jankego 276 składa się z następujących obiektów:
2) strzelnicy ziemnej odkrytej podzieloną na:
a) oś strzelecką 25 – metrową A – 1,
b) oś strzelecką 50 – metrową A – 2,
c) oś strzelecką 50 – metrową A – 3,
d) oś strzelecką 50 – metrową B – 2;
3) strzelnicy pneumatycznej 10 metrowej;
4) sali trenażerów.
2. Obiekty Strzelnicy Sportowej Szkoły Policji w Katowicach zwanej dalej strzelnicą
przeznaczone są do realizacji szkoleń, treningów, konsultacji strzeleckich, zawodów
oraz organizacji i prowadzenia sportowych imprez strzeleckich zgodnie z niniejszym
regulaminem i według zasad ustalonych przez Szkołę Policji w Katowicach.
§ 2. Zajęcia na obiektach strzelnicy mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie:
1) planów
szkoleń
zatwierdzonych
przez
Komendanta
Szkoły
Policji
w Katowicach zwanego dalej „Komendantem Szkoły” lub osobę przez niego
upoważnioną;
2) umów i porozumień zawartych przez Komendanta Szkoły z innymi podmiotami;
3) indywidualnej zgody Komendanta Szkoły.
§ 3. Zajęcia na obiektach strzelnicy realizowane są zgodnie z instrukcjami
strzeleckimi, niniejszym regulaminem, lub programami zawodów.

§ 4. Na strzelnicy można korzystać wyłącznie z broni określonej w § 11 niniejszego
regulaminu.
§ 5. 1. Prowadzącym strzelanie jest osoba, która posiada uprawnienia instruktora
strzelań policyjnych (instruktora wyszkolenia strzeleckiego) lub instruktora strzelectwa
sportowego zwana dalej „prowadzącym”.
2. Zalecane jest aby prowadzący posiadał przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Za prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sędzia główny
zawodów, posiadający licencję sędziego sportowego przyznaną przez Polski Związek
Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Obowiązki prowadzącego i osób funkcyjnych.
§ 6. 1. Przed rozpoczęciem zajęć na strzelnicy prowadzący obowiązany jest
zapewnić łączność radiotelefoniczną lub telefoniczną z dyżurnym szkoły.
2. Brak łączności wyklucza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem broni palnej.

§ 7. Przed rozpoczęciem strzelań prowadzący ma obowiązek:
1) sprawdzić czy strzelnica jest przygotowana do strzelania zgodnie z warunkami
bezpieczeństwa;
2) zapalić oświetlenie sygnalizacyjne „UWAGA STRZELANIE”;
3) ciągle czuwać nad bezpieczeństwem osób przebywających na strzelnicy;
4) po przybyciu na strzelnicę grupy szkoleniowej niezwłocznie przeprowadzić
kontrolę broni;
5) przypominać uczestnikom strzelania o konieczności przestrzegania ogólnych zasad
bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy;
6) kontrolować sprawność broni uczestników, sprawdzać znajomość jej obsługi oraz
zasady jej użycia;
7) wyznaczyć korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom
towarzyszącym miejsca bezpiecznego pobytu.
§ 8. Prowadzący ma obowiązek na bieżąco wypełniać Książkę Strzelań Strzelnicy
Szkoły Policji w Katowicach, w której zamieszcza następujące dane:
1) imię i nazwisko prowadzącego strzelanie;
2) datę strzelania, liczbę osób strzelających, godziny, oś strzelecką, podpis.

§ 9. Prowadzący może w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu
zajęć wyznaczyć spośród osób korzystających ze strzelnicy funkcyjnych, w szczególności
pomocnika prowadzącego, tarczowego i amunicyjnego. Prowadzący określa przed
rozpoczęciem zajęć zadania osób funkcyjnych.

§ 10. Do obowiązków prowadzącego w trakcie zajęć strzeleckich należy
w szczególności:
1) ściśle nadzorować wykonującego strzelanie;
2) zgłaszać usterki techniczne obiektu oraz utrudnienia w realizacji strzelań;
3) niezwłocznie reagować na przejawy naruszenia dyscypliny i zasad bezpieczeństwa
podczas zajęć na strzelnicy;
4) nadzorować utrzymanie porządku i czystości w obrębie strzelnicy;
5) nadzorować zbieranie łusek po zajęciach, właściwe zaklejanie płyt tarczowych oraz
zabezpieczanie urządzeń tarczowych, uporządkowanie osi;
6) przegląd broni przed i po zajęciach.
Zasady korzystania z osi A – 1, A – 2, A – 3 i B – 2 strzelnicy ziemnej.

§ 11. Na poszczególnych osiach strzeleckich dopuszcza się prowadzenie strzelań
z następujących rodzajów broni:
1) oś strzelecka A – 1, na której dozwolone jest używanie broni o energii początkowej
(wylotowej) pocisków nie większej niż E0 = 1000 J:
a) z broni krótkiej kal. do 10 mm (z pistoletów i rewolwerów),
b) z broni pneumatycznej kal. 4,5 mm,
c) z broni krótkiej i długiej 5,6 mm,
d) ze strzelb gładkolufowych kal. 12 przy użyciu amunicji niepenetracyjnej,

e) z pistoletu maszynowego kal. do 10 mm ogniem pojedynczym,
f) z granatnika RGZ – 86;
2) oś strzelecka A – 2, na której dozwolone jest używanie broni o energii początkowej
(wylotowej) pocisków nie większej niż E0 = 3500 J:
a) z broni krótkiej kal. do 10 mm (z pistoletów i rewolwerów),
b) z broni pneumatycznej kal. 4,5 mm,
c) z broni krótkiej i długiej 5,6 mm,
d) z pistoletu maszynowego kal. do 10 mm ogniem pojedynczym,
e) z karabinka automatycznego,
f) z karabinu wyborowego,
g) ze strzelb gładkolufowych kal. 12,
h) z granatnika RGZ – 86;
3) oś strzelecka A – 3, na której dozwolone jest używanie broni o energii początkowej
(wylotowej) pocisków nie większej niż E0 = 1000 J:
a) z broni krótkiej kal. do 10 mm (z pistoletów i rewolwerów),
b) z broni pneumatycznej kal. 4,5 mm,
c) z broni krótkiej i długiej 5,6 mm,
d) ze strzelb gładkolufowych kal. 12 mm przy użyciu amunicji niepenetracyjnej,
e) z pistoletu maszynowego kal. do 10 mm ogniem pojedynczym,
f) z granatnika RGZ – 86;
4) oś strzelecka B – 2, na której dozwolone jest używanie broni o energii początkowej
(wylotowej) pocisków nie większej niż E0 = 1000 J:
a) z broni krótkiej kal. do 10 mm (z pistoletów i rewolwerów),
b) z broni pneumatycznej kal. 4,5 mm,
c) z broni krótkiej i długiej 5,6 mm,
d) ze strzelb gładkolufowych kal. 12,
e) z pistoletu maszynowego kal. do 10 mm ogniem pojedynczym,
f) z granatnika RGZ – 86.
Zasady korzystania ze strzelnicy pneumatycznej

§ 12. 1. Oś strzelecka pneumatyczna 10 m służy do realizacji szkolenia strzeleckiego
tylko z wykorzystaniem broni pneumatycznej kal. 4,5 mm.
2. Linia ognia wyznaczona jest barierką usytuowaną w odległości 10 m od linii
tarcz.
3. Na strzelnicy może być prowadzone strzelanie pod warunkiem, że tor lotu
pocisku jest prostopadły do tarczy.
4. Osoby korzystające ze strzelnicy pneumatycznej wykonują strzelania pod
nadzorem prowadzącego.
Zasady korzystania z sali trenażerów strzeleckich

§ 13. Trening bezstrzałowy dozwolony jest tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.

§ 14. 1. Sala trenażerów strzeleckich przeznaczona jest do treningu wstępnego
i doskonalenia w strzelaniu z broni krótkiej.
2. Zalecane jest aby treningi odbywają się pod nadzorem prowadzącego.
3. Osoby przebywające w sali trenażerów obowiązane są do ścisłego przestrzegania
poleceń prowadzącego trening i bezwzględnego ich wykonywania.

4. Posługując się bronią w ramach treningu bezstrzałowego należy przestrzegać
zasad bezpieczeństwa.
5. W sali trenażerów zabrania się:
1) posiadania amunicji bojowej (ostrej);
2) kierowania broni w stronę uczestników treningu;
3) patrzenia wprost w emitowaną wiązkę laserową;
4) samowolnego obsługiwania urządzeń elektronicznych;
5) uderzania bronią z zamontowanym emiterem laserowym o blaty stanowisk
strzeleckich.
6. Na zajęciach treningowych prowadzący, w miarę potrzeb wyznacza dyżurnego
sali trenażerów, do obowiązków którego należy nadzór nad bronią i sprzętem
elektronicznym w czasie i w przerwach między zajęciami.

§ 15. 1. Pole treningu bezstrzałowego jest to miejsce przystosowane
do wypracowywania prawidłowych nawyków związanych z wyjmowaniem i użyciem
broni.
2. Trening prowadzony jest z bronią rozładowaną.
3. Zakres treningu bezstrzałowego obejmuje:
1) trening podstawowy polegający na ćwiczeniu prawidłowego:
a) przyjmowania postaw strzeleckich,
b) trzymania broni,
c) zgrywania przyrządów celowniczych,
d) ściągania języka spustowego,
e) łączenia wyżej wymienionych czynności z oddychaniem;
2) trening wytrzymałościowy polegający na utrzymywaniu broni palnej
w odpowiedniej postawie strzeleckiej, z zachowaniem jak najlepszej statyki broni,
trening z wykorzystaniem systemów elektronicznych (trenażerów);
3) indywidualny trening bezstrzałowy polegający na systematycznym powtarzaniu
ćwiczeń doskonalących umiejętności posługiwania się bronią i utrwalających
prawidłowe nawyki ruchowe.
4. Zajęcia na polu treningu bezstrzałowego realizowane są pod nadzorem
prowadzącego.
Zasady korzystania z pomieszczeń do czyszczenia broni

§ 16. 1. Czyszczenie broni odbywa się w specjalnie wyznaczonych do tego celu
miejscach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2. Podczas czyszczenia broni zabrania się:
1) kierowania broni w miejsce inne niż bezpieczne;
2) podłączania magazynka;
3) oddawania strzału kontrolnego.
3. Oddanie strzału kontrolnego po czyszczeniu broni odbywa się tylko i wyłącznie
w miejscu do tego wyznaczonym.
ROZDZIAŁ II.
SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

§ 17. 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń palną krótką nosi

się:
1) rozładowaną;
2) zabezpieczoną;

3) schowaną w kaburze lub w przeznaczonych do przenoszenia pojemnikach;
4) z odłączonym magazynkiem.
2. Broń palną długą na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się:
1) rozładowaną;
2) zabezpieczoną;
3) lufą skierowaną pionowo do góry lub w pojemniku przeznaczonym
do przenoszenia broni;
4) z odłączonym magazynkiem.

§ 18. 1. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim
lub treningowym, tylko na polecenie prowadzącego.
2. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą
skierowaną w stronę kulochwytu.
3. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego.
4. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli
prowadzącemu.
5. Opuszczenie stanowiska strzeleckiego odbywa się za zgodą prowadzącego
strzelanie.
6. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na
wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących
celem na strzelnicy.
7. Sprawdzenie broni przed użyciem wykonywane jest w miejscu do tego
wyznaczonym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
ROZDZIAŁ III.
SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
NA STRZELNICY

§ 19. 1. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są ściśle przestrzegać
poleceń prowadzącego oraz funkcyjnych i bezwzględnie je wykonywać.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas strzelania
prowadzący przerywa zajęcia do czasu ustania zagrożenia.
3. Podczas strzelania należy używać ochronniki słuchu oraz okulary ochronne.
4. Osoby przebywające na strzelnicy obowiązane są do zachowania należytego
spokoju i porządku na całym obiekcie.
5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
6. Za dokonane zniszczenia lub szkody powstałe na obiekcie w czasie użytkowania
odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik.
7. Osoby naruszające regulamin, prowadzący obowiązany jest niezwłocznie odsunąć
od zajęć i nakazać opuszczenie strzelnicy.
8. W trakcie prowadzenia strzelań na osiach strzeleckich zabrania się przebywania
osób w wyznaczonej strefie ochronnej obiektów strzelnicy.

§ 20. 1. Strzelania rozpoczyna się na komendę „START” lub „OGNIA” podaną przez
prowadzącego.
2. Strzelania przerywa się na komendę „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” podaną przez
prowadzącego.
3. W sytuacjach zagrożenia komendę „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” podaje
uczestnik strzelania lub inna osoba, która stwierdziła niebezpieczeństwo.
4. Strzelający samodzielnie, natychmiast przerywa strzelanie w sytuacjach:

1) pojawienia się przed strzelającymi ludzi lub zwierząt;
2) padania pocisków poza obręb kulochwytu;
3) rykoszetowania pocisków;
4) kontuzji strzelającego;
5) powstania innego niebezpieczeństwa.

§ 21. Do obowiązków strzelającego należy w szczególności:
1) rozpocząć strzelanie w strefie strzelań na komendę prowadzącego;
2) stale kontrolować położenie broni w trakcie wykonywania strzelania;
3) natychmiast przerwać strzelanie po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” oraz
przenieść palec wskazujący z języka spustowego i ułożyć go wzdłuż zamka
(szkieletu) broni, zabezpieczyć broń, o ile konstrukcja to umożliwia, a następnie
przyjąć postawę bezpieczną określoną przez prowadzącego;
4) strzelać z broni tylko sprawnej technicznie;
5) okazać broń do przeglądu;
6) po zakończeniu strzelania i przeglądzie broni oddać tzw. strzał kontrolny
do kulochwytu;
7) bezwzględnie i ściśle wykonywać polecenia prowadzącego.

§ 22. Na strzelnicy zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających,
środków psychotropowych, środków działających podobnie do alkoholu oraz
przebywania na terenie strzelnicy osób po ich użyciu lub przyjęciu;
2) palenia papierosów za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
3) strzelania z broni technicznie niesprawnej;
4) strzelania z amunicji niesprawnej lub amunicji, której używanie jest zabronione;
5) strzelania do obiektów i urządzeń nie będących w obrębie pola tarczowego;
6) strzelania do zwierząt i ptaków;
7) kierowania broni w stronę ludzi;
8) układania palca na języku spustowym wcześniej, niż jest to potrzebne
do oddania strzału;
9) oddawania strzałów po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ”;
10) wykonywania strzelań za wyznaczoną linią granicy strefy niebezpiecznej osi
strzeleckiej.
§ 23. 1. Osoby przebywające na strzelnicy obowiązane są ściśle przestrzegać
i bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego, postanowień niniejszego
regulaminu lub poleceń osób funkcyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas
strzelania, prowadzący przerywa zajęcia i podejmuje działania zmierzające
do przywrócenia stanu wyjściowego.
3. W każdym przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas
strzelania, prowadzący melduje niezwłocznie kierownikowi Zakładu Wyszkolenia
Specjalnego, a pod jego nieobecność osobę go zastępującą i sporządza pisemną
informację z zaistniałego zdarzenia.
4. Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego niezwłocznie powiadamia
o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 2 właściwego przełożonego.

