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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzorcowy regulamin
bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzgl´dnieniem:
1) warunków korzystania ze strzelnicy,
2) sposobu obchodzenia si´ z bronià,
3) sposobu zachowania si´ osób przebywajàcych na
strzelnicy.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) strzelnica — obiekt przeznaczony do prowadzenia
strzelaƒ szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,

2) prowadzàcy strzelanie — osob´, która odby∏a przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Polskiego Zwiàzku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.
§ 3. Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. W∏aÊciciel lub zarzàdca strzelnicy, na podstawie regulaminu okreÊlonego w § 3, jest obowiàzany
opracowaç regulamin strzelnicy, w którym mo˝e
w szczególnoÊci okreÊliç dodatkowe warunki bezpieczeƒstwa, w tym tak˝e dla osób przebywajàcych na
strzelnicy.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
20 marca 2000 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 15 marca 2000 r. (poz. 234)

WZORCOWY REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC
f) nazw´ organu, który wyda∏ pozwolenie na broƒ
(wymóg ten dotyczy osoby posiadajàcej pozwolenie na broƒ),

Rozdzia∏ 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

g) oÊwiadczenie korzystajàcego ze strzelnicy o zapoznaniu si´ z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeƒstwa, potwierdzone w∏asnor´cznym podpisem.

1. Prowadzàcy strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeƒstwo u˝ytkowników
strzelnicy oraz osób im towarzyszàcych,
2) wyznacza korzystajàcym ze strzelnicy stanowiska
strzeleckie, a osobom towarzyszàcym — miejsce
bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi ksià˝k´ rejestru pobytu na strzelnicy,
w której zamieszcza si´ nast´pujàce dane:
a) imi´ i nazwisko korzystajàcego ze strzelnicy,
b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono
strzelanie,
c) okreÊlenie w∏aÊciciela broni,

2. Na strzelnicy zabrania si´:
1) osobom towarzyszàcym osobom korzystajàcym ze
strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
oraz stycznoÊci z bronià,
2) u˝ywania broni innych osób korzystajàcych ze
strzelnicy, bez zgody jej u˝ytkownika,
3) spo˝ywania alkoholu lub u˝ywania Êrodków odurzajàcych oraz przebywania na terenie strzelnicy
osób b´dàcych pod ich wp∏ywem.

d) godzin´ przyjÊcia i wyjÊcia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na broƒ,

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza
si´:
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4. Strzelanie rozpoczyna si´ wy∏àcznie na komend´
prowadzàcego strzelanie.

1) regulamin strzelnicy,
2) aktualny atest strzelnicy,

5. Zakoƒczenie strzelania zg∏asza si´ prowadzàcemu strzelanie.

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich,

6. Po zakoƒczeniu strzelania broƒ roz∏adowuje si´,
przedstawia do kontroli prowadzàcemu strzelanie oraz
zabezpiecza.

b) punktu sanitarnego,
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urzàdzeƒ
∏àcznoÊci,

7. Zabrania si´ strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów ni˝ tarcze strzelnicze oraz celowania
lub strzelania do ludzi, zwierzàt i ptactwa.

4) wykaz sygna∏ów alarmowych,

Rozdzia∏ 3

5) informacj´ o mo˝liwoÊci i sposobie po∏àczenia si´
z najbli˝szym punktem pomocy medycznej.
4. Za szkody powsta∏e podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada w∏aÊciciel lub zarzàdca strzelnicy, prowadzàcy strzelanie lub trening strzelecki albo korzystajàcy ze strzelnicy, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Rozdzia∏ 2
Sposób obchodzenia si´ z bronià
1. Broƒ palnà na strzelnicy przenosi si´ roz∏adowanà, zabezpieczonà i schowanà w kaburze, pokrowcach
lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
2. Wyjmowanie broni odbywa si´ wy∏àcznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzàcego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynnoÊci zwiàzanych z obs∏ugà broni
dokonuje si´ wy∏àcznie z lufà skierowanà w kierunku
kulochwytu, tarcz bàdê przedmiotów b´dàcych celem
na strzelnicy.

Sposób zachowania si´ osób przebywajàcych
na strzelnicy
1. Korzystajàcy ze strzelnicy jest obowiàzany ÊciÊle
przestrzegaç poleceƒ wydawanych przez prowadzàcego strzelanie.
2. Zabrania si´ wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzàcego strzelanie.
3. Korzystajàcy ze strzelnicy, z wyjàtkiem osoby
niepe∏nosprawnej, obowiàzany jest przestrzegaç przepisów dotyczàcych postaw strzeleckich.
4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzàcego strzelanie lub innà osob´, strzelajàcy bezzw∏ocznie przerywajà strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierz´ta mogà byç wprowadzone tylko w wyjàtkowych przypadkach oraz obowiàzkowo powinny byç trzymane na uwi´zi i pod Êcis∏ym nadzorem opiekuna.
6. Osob´ naruszajàcà regulamin strzelnicy usuwa
si´ ze strzelnicy.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 marca 2000 r.
w sprawie wzorów zaÊwiadczeƒ uprawniajàcych do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wzór zaÊwiadczenia:
1) uprawniajàcego do przewozu broni i amunicji przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,
2) uprawniajàcego do przywozu z zagranicy przez
obywateli polskich broni i amunicji na w∏asne potrzeby, który stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,
3) uprawniajàcego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu

za granic´, który stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,
4) zast´pujàcego pozwolenie na broƒ oraz uprawniajàcego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej broni i amunicji, który stanowi za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia,
5) uprawniajàcego do nabycia broni przez cudzoziemców, który stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
20 marca 2000 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

