
R E G U L A M I N  
egzaminów stwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji niezb dnych do uprawiania sportu 

strzeleckiego 
 
 

Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 
poz.549 z pó n. zmian), w nawi zaniu do Art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz.U. Nr 127 poz. 857.) Zarz d Polskiego Zwi zku Strzelectwa Sportowego uchwala 
regulamin przeprowadzania egzaminów potwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji niezb dnych 
do uprawiania sportu strzeleckiego. 
 
 

§ 1 
 

Regulamin okre la szczegó owe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jak 
równie  wynikaj ce z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania, i cofania tych 
uprawnie , wzory dokumentów potwierdzaj cych te kwalifikacje, i uprawnienia oraz szczególne 
zasady bezpiecze stwa obowi zuj ce przy uprawianiu sportu strzeleckiego. 
 

§ 2 
 

Ilekro  w regulaminie jest mowa o sporcie strzeleckim, zwanym dalej "strzelectwem", 

nale y przez to rozumie  strzelectwo w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba 

g adkolufowa. 
 

§ 3 
 

Do uprawiania strzelectwa, w zakresie okre lonym w § 2 jest niezb dne posiadanie 
dokumentu stwierdzaj cego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego 
dalej „Patentem Strzeleckim”. 

  
§ 4 

 
Osoby posiadaj ce pozwolenie na bro  do celów owieckich, które zda y stosowny 

egzamin przed komisj  Polskiego Zwi zku owieckiego mog  otrzyma  patent strzelecki w 
dyscyplinie strzelba g adkolufowa. W takim przypadku niezb dne jest za wiadczenie wydane 
przez Okr gow  Rad  owieck  w a ciw  dla wnioskodawcy. 
 

§ 5 
 
1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna Polskiego Zwi zku 

Strzelectwa Sportowego, zwana dalej "KL PZSS". Orzeczenie w tej sprawie nadawane jest 
elektronicznie i pobierane przez wnioskodawców  z Portalu PZSS.  

2. Organem odwo awczym w sprawach, o których mowa w ust. 1. jest Zarz d PZSS.  
3. Patent strzelecki nadaje si  osobie pe noletniej, która spe nia warunki okre lone w 

regulaminie. 
 

§ 6 
 

Patent strzelecki uprawnia do: 
 
1. uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na któr  zosta  wydany,  
2. ubiegania si  o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS uprawniaj cej do udzia u we 

wspó zawodnictwie sportowym,  
3. ubiegania si  o uzyskanie licencji s dziego strzelectwa,  



4. ubiegania si  o wydanie pozwolenia na bro  do celów sportowych, na podstawie 
przepisów ustawy o broni i amunicji. 

 
 
 

§ 7 
 

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest: 
1. uko czenie przez wnioskodawc  18 – tego roku ycia  
2. przynale no  wnioskodawcy do klubu posiadaj cego licencj  klubow  PZSS, 

minimum od 3 miesi cy od dnia zarejestrowania w bazie PZSS, 
3. zarejestrowanie udzia u wnioskodawcy w egzaminie za po rednictwem Portalu 

PZSS,  
4. z o enie prawid owo wype nionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, 

potwierdzonego przez:  
a. uprawnionego lekarza, stwierdzaj cego brak przeciwwskaza  

zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,  
b. kierownika klubu stwierdzaj cego przynale no  wnioskodawcy do klubu 

nale cego do PZSS od co najmniej 3 miesi cy oraz uczestnictwo 
wnioskodawcy w szkoleniu wst pnym. 

5. Zdanie egzaminu o którym mowa § 9-14 
6. W przypadku s dziów i trenerów nie nale cych do klubów wymagane jest 

 a) dla s dziów - skierowanie na egzamin przez Kolegium S dziów PZSS; 
b) dla trenerów - skierowanie na egzamin przez Dyrektora Sportowego PZSS 

 
§ 8 

 
1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powo ana przez Prezesa PZSS, 

sk adaj ca si  z co najmniej 3 cz onków oraz sekretarza komisji. Prezes PZSS okre la 
termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu na wniosek WZSS, który jest bezpo rednim 
organizatorem egzaminu lub z w asnej inicjatywy wyznaczaj c bezpo redniego 
organizatora.  

2. Do sk adu komisji egzaminacyjnej mo e by  dokooptowany przedstawiciel organu 
wydaj cego pozwolenia na bro  (policja lub andarmeria wojskowa).  

3. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu musi by  z o ony w biurze PZSS nie pó niej ni  30 
dni przed planowan  dat  jego przeprowadzenia.  

4. W sk ad komisji przeprowadzaj cej egzamin wchodz  osoby posiadaj ce uprawnienia 
trenera, instruktora lub s dziego strzelectwa sportowego okre lonej dyscypliny strzelectwa.  

5. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomo ci informacje o miejscu i terminie egzaminów 
za po rednictwem strony internetowej. 

6. Przebieg egzaminu mo e by  rejestrowany za pomoc  urz dze  do rejestracji obrazu i 
d wi ku. 

7. Wnioskodawca mo e przyst pi  do egzaminu wy cznie w województwie w a ciwym dla 
miejsca sta ego zamieszkania lub siedziby klubu.  

8. 1) Zarz d upowa nia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przyst puj cych 
do egzaminu na patent zale nie od mo liwo ci technicznych obiektów, na których egzamin 
ma si  odby  oraz od mo liwo ci rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez 
komisj .  
2) Sta  cz onkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna si  z dat  zg oszenia 
cz onka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie zwi zku. 

9.    Op aty za przyst pienie do egzaminu nale y wnosi  wy cznie poprzez serwis Dot-Pay za 
po rednictwem Portalu PZSS 

10. Z wybranego terminu egzaminu mo na zrezygnowa  nie pó niej ni  24 godziny przed 
zamkni ciem rejestracji. Brak rezygnacji i nie przyst pienie do tego egzaminu 
skutkuje brakiem jego zaliczenia i nie daje podstaw do zwrotu wniesionej op aty. 
Nast pna rejestracja traktowana jest jako zg oszenie do egzaminu poprawkowego. 



11. Osoba, która nie zosta a dopuszczona do egzaminu z powodu braków formalnych w 
dokumentach traktowana jest jako obecna na egzaminie z negatywnym jego 
wynikiem. Kolejne podej cie do egzaminu tratowane jest jako egzamin poprawkowy, 
a wnioskodawca zobowi zany jest stawi  si  z dokumentami pozbawionymi braków 
formalnych (przez braki formalne rozumie si  np. brak potwierdzenia lekarza lub brak 
potwierdzenia klubu). 

 
§ 9 

 
1. Egzamin sk ada si  z cz ci teoretycznej i praktycznej.  
2. Cz  teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomo ci z: 
 

1) obowi zuj cej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;  
2) zasad bezpiecze stwa przy pos ugiwaniu si  broni  sportow ;  
3) regulaminów strzeleckich;  
4) budowy, zasad dzia ania i danych technicznych broni do celów sportowych;  
5) znajomo ci przepisów kodeksu karnego dotycz cych przest pstw zwi zanych z 

broni . 
 

 
 
3. Cz  praktyczna obejmuje: 
 

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;  
2) sprawdzenie umiej tno ci prawid owego rozk adania i sk adania broni, adowania 

amunicj , i roz adowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a tak e 
post powania w przypadku jej niesprawno ci; 

3) sprawdzian strzelecki z u yciem  w a ciwego dla danej dyscypliny rodzaju broni. 
 
4. Praktyczn  cz  egzaminu przeprowadza si  na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na 

karcie egzaminacyjnej. 
5. Komisja mo e zadawa  pytania dotycz ce zagadnie  o których mowa w ust. 3.  
6. Warunkiem zdania praktycznej cz ci egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze 

sprawdzenia znajomo ci zagadnie , o których mowa w ust. 3.  
7. Zawodnicy przyst puj cy do egzaminu na podstawie § 9 regulaminu przyznawania licencji 

indywidualnych posiadaj cy co najmniej trzeci  klas  sportow  w danej dyscyplinie, 
zwolnieni s  z cz ci praktycznej egzaminu na patent. 
 

§ 10 
 
1. Teoretyczna cz  egzaminu jest przeprowadzana w formie testu sk adaj cego si  z 10 

pyta  (po 2 pytania z ka dego zagadnienia wymienionego w § 9 ust. 2).  
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej cz ci egzaminu jest 

udzielenie przez zdaj cego prawid owych odpowiedzi na nie mniej ni  9 pyta . Wyj tek 
stanowi  pierwsze cztery pytania dotycz ce ustawy o broni i amunicji oraz zasad 
bezpiecze stwa. B dna odpowied  na te pytania powoduje nie zaliczenie egzaminu.  

3. Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut. 
  

§ 11 
 
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z cz ci:  

1) teoretycznej - zdaj cego nie dopuszcza si  do cz ci praktycznej egzaminu,  
2) praktycznej – zdaj cy przyst puje do egzaminu poprawkowego, obejmuj cego wy cznie 

t  cz  egzaminu. 
 

§ 12 



 
1) Egzamin poprawkowy przeprowadza si  nie wcze niej ni  po up ywie 5 dni od dnia 

egzaminu. 
2) Wnioskodawca przyst puj cy do egzaminu poprawkowego jest obowi zany z o y  

wniosek o nadanie patentu, nie s  jednak wymagane kolejne badania lekarskie i 
potwierdzenie przynale no ci do klubu. 
 

§ 14 
 

Osoby, które uzyska y patent strzelecki na podstawie innych przepisów, w przypadku 
rozszerzania jego zakresu zobowi zane s  zda  egzamin teoretyczny i praktyczny oraz 
wnie  pe n  op at  egzaminacyjn .  
 

§ 15 
 
Z przebiegu egzaminu sporz dza si  protokó , który podpisuj  przewodnicz cy i cz onkowie 

komisji. 
 

§ 16 
 
Osoba zamierzaj ca uprawia  ró ne dyscypliny strzelectwa jest obowi zana zda  cz  
praktyczn  z ka dej z tych dyscyplin. 

§ 17 
 
1. KL PZSS mo e cofn  uprawnienia do uprawiania strzelectwa o których mowa w Art.10b 

ustawy o broni i amunicji w przypadkach: 
 

1) odmowy poddania si  obowi zkowym badaniom lekarskim i antydopingowym,  
2) niezdolno ci do uprawiania wybranej dyscypliny strzelectwa stwierdzonej przez lekarza, 

o którym mowa 
w § 7 ust. 1 pkt. 2,  

3) odmowy poddania si  badaniu na alkomacie lub testowi antynarkotykowemu  
4) naruszenia regulaminów strzeleckich,  
5) nieprzestrzegania przepisów bezpiecze stwa, ich nieznajomo ci oraz niezgodnego z 

przepisami pos ugiwania si  broni . 
 
2. KL PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.10.b ustawy o broni i amunicji w 

przypadkach: 
 

1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych,  
2) stwierdzenia przez prowadz cego strzelanie, e podczas strzelania osoba strzelaj ca 

znajduje si  pod wp ywem alkoholu (co najmniej 0,2 promila) lub pod dzia aniem 
rodków psychotropowych albo podobnie dzia aj cych, 

 
§ 18 

 
KL PZSS prowadzi dokumentacj  i ewidencj  wydanych patentów strzeleckich która jest 

przechowywana w biurze PZSS. 

 
§ 19 

Patenty wydane na podstawie wcze niej obowi zuj cego regulaminu zachowuj  wa no . 
 

§ 20 
1. Wzór patentu strzeleckiego, o którym mowa w § 3 okre la za cznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  



2. Wniosek o nadanie patentu, o którym mowa w § 7 okre la za cznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu.  

3. Wzór karty egzaminacyjnej, okre la za cznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.  
4. Szczegó owe kryteria cz ci praktycznej egzaminu, okre la za cznik Nr 4 do niniejszego 

regulaminu.  
§  21 

 
1. Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzaj cych posiadanie odpowiednich 

kwalifikacji niezb dnych do uprawiania sportu strzeleckiego uchwalono jako tekst jednolity 
na posiedzeniu Zarz du PZSS w dniu 25 czerwca 2020 roku 

2. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 01 sierpnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


