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Sejm RP Anna Siarkowska wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. 
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wprowadzenie

Niniejsza publikacja to efekt pracy ludzi zarówno zawodowo zajmujących się na co dzień pracą z bronią, jak i pasjo-
natów strzelectwa, którym sprawy obronności kraju nie są obojętne.

To jeden z największych, jeśli nie największy projekt proobronny w wolnej Polsce po roku 1989. Strzelnica w każdym 
powiecie to głęboko przemyślany koncept tego, jak każdy obywatel może włączyć się w sprawy obrony kraju. 

Głównym celem projektu jest podwyższanie potencjału obronnego państwa polskiego poprzez popularyzacje pro-
jektu budowy strzelnic w powiatach oraz rozwój kultury posiadania broni i podnoszenia umiejętności strzeleckich. To 
także wysiłek nakierowany na odbudowę tradycji strzeleckich, jakie mimo 123 lat zaborów przetrwały od czasów szla-
checkich, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, okupację, prawie pół wieku komunizmu, aż do współczesności.

Żyjemy w niełatwych geopolitycznie czasach, w których wciąż obecne są konflikty zbrojne na świecie, a liczne akty 
terroryzmu we wcale nieodległych od nas krajach każą zastanowić się nad zredefiniowaniem polityki obronnej kraju 
i przeciwdziałania zagrożeniom. 

Jedną z jego form jest próba upowszechnienia szkoleń strzeleckich dla jak najszerszej grupy obywateli. I to właśnie 
zagadnienie było treścią konferencji „Sokół – strzelnica w powiecie”, która odbyła się w centrum konferencyjnym na 
stadionie PGE Narodowy w dniach 9-10 grudnia 2017 roku.

W jednym z pierwszych wykładów omówione zostały właśnie takie kwestie jak historia strzelectwa w Polsce, kultura 
posiadania broni, wpływ infrastruktury na rozwój umiejętności strzeleckich oraz postaw obywatelskich. W wystąpie-
niu inaugurującym konferencję odniósł się do tego wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk.

Budowa strzelnicy otwartej to jednak szereg zagadnień prawnych, logistycznych, lokalizacyjnych i eksploatacyjnych, 
z jakimi należy się zmierzyć, aby taki projekt odniósł sukces. To także konieczność wdrożenia przemyślanego bizne-
splanu i umiejętnego zarządzania takim obiektem. 

Etap pierwszy, to projekt strzelnicy i związane z nim aspekty techniczne: wybór miejsca, określenie wielkości obiektu 
na dostępnym terenie, adaptacja zastanego terenu (budowa wałów, przechwytywaczy, dróg dojazdowych). Kolejna 
grupa zagadnień wiąże się z konieczną do przeprowadzenia ścieżką administracyjną, której etapy także zostały omó-
wione w trakcie konferencji. Wśród wielu poruszanych przez dyskutantów zagadnień pojawiły się uwagi dotyczące 
m.in. stanu prawnego terenów, na których powstać mogłaby strzelnica (grunty rolne, przemysłowe, przeznaczone 
pod rekreację) oraz akceptowania wzorcowych regulaminów strzelnic i odbiorów budowlanych.

Jak każda inna firma, także strzelnica wymaga rozsądnego planowania kosztów, szukania źródeł finansowania, utrzy-
mania i ciągłego rozwoju. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy od wielu lat prowadzący taką właśnie działalność, 
którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą z tego zakresu.

Wreszcie, na wybudowanej, odebranej i uruchomionej do życia strzelnicy mogą zacząć się zajęcia, a więc profesjonal-
ne treningi strzeleckie. Z tego względu gośćmi konferencji byli także przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji oraz 
byli funkcjonariusze służb i jednostek specjalnych, których wiedza z zakresu bezpiecznego szkolenia z posługiwania 
się bronią palną jest bezcenna.

Ostatni moduł konferencji „Sokół – strzelnica w  powiecie”, poświęcony został nieuchronnie zbliżającym się termi-
nom (wrzesień 2018) dostosowania polskiego prawa do nowych zapisów europejskiej dyrektywy dotyczącej broni 
palnej. Tu, jak wolno sądzić, jest jeszcze pole manewru dla polskiego ustawodawcy, w celu jak najmniej bolesnego 
wprowadzenia w życie przepisów, które w jakikolwiek sposób mogłyby ograniczać praworządnym obywatelom do-
stęp zarówno do współcześnie produkowanych jednostek broni, jak i artefaktów rusznikarskich dostępnych na rynku 
i w muzeach.

Wszystkie te zagadnienia poruszyli nasi prelegenci w trakcie dwóch dni spotkań. Każde z wystąpień zakończone było 
także niezwykle pożytecznymi panelami dyskusyjnym, w trakcie których z pytaniami do ekspertów występowali sa-
morządowcy, przyszli właściciele strzelnic, instruktorzy, miłośnicy strzelectwa. 

Wnioski końcowe jakie wyciągnięto w trakcie wszystkich tych spotkań stanowią także treść niniejszego opracowania 
i zostaną przekazane dalej do właściwych osób w Ministerstwie Obrony Narodowej, w celu jak najsprawniejszego 
dostosowania prawa i procedur budowlanych z korzyścią dla budowy nowych strzelnic w Polsce. Ponadto wszystkie 
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prelekcje oraz następujące po nich debaty można obejrzeć na kanale GUN TV PL w serwisie YouTube, zebrane w spe-
cjalnej playliście: Konferencja „Sokół – strzelnica w powiecie”.

Czy, jak sugerują niektórzy, każdy Polak powinien być uzbrojony? Spójrzmy na przykład Izraela. W wielu pamiętnikach 
z okresu powstania w getcie warszawskim podnoszony jest problem braku dostępu do broni, wyszkolenia strzelec-
kiego i niezwykle pacyfistycznego nastawienia do świata. Po tragicznych doświadczeniach drugiej wojny światowej 
Izraelczycy odrobili lekcję historii. 

Dziś w Izraelu przeszkolenie wojskowe jest obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a społeczna świado-
mość zagrożeń stoi na bardzo wysokim poziomie. Nieprzypadkowo właśnie tam narodził się jeden z najskuteczniej-
szych systemów walki opracowany dla Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji najbardziej skutecznych 
technik pochodzących z boksu, jiu jitsu, judo, muay thai, zapasów i innych sztuk walki, czyli KRAV MAGA. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Pojęcia takie jak ojczyzna, patriotyzm, troska o wspólne dobro narodu, zostały mocno zde-
waluowane przez prawie pół wieku czasów komunizmu. Słowa te, odmieniane przez wszystkie przypadki na szkol-
nych akademiach, gdzieś po drodze utraciły swoje pierwotne, ważne przecież znaczenie. Mają współcześnie u osób 
z pokoleń urodzonych po wojnie wręcz negatywne konotacje. I z socjologicznego punktu widzenia jest to absolutnie 
zrozumiałe. 

Czas zatem odbudować w Polsce kulturę posiadania broni i poświęcić temu należną uwagę. Z należytym poszanowa-
niem zasad bezpieczeństwa, sztuki strzeleckiej i zastosowaniem wiedzy, niezbędnych do bezpiecznego i rozważnego 
posługiwania się bronią. 

Ten proces już trwa. Coraz więcej osób odwiedza strzelnice i z zainteresowaniem zgłębia tajniki sztuki strzeleckiej. 
A jeśli nawet ostatecznie nie zakończy się to kursem na patent strzelecki i otrzymaniem pozwolenia na broń, to cho-
ciaż w pewnym stopniu pozwoli na oswojenie się z urządzeniami technicznym jakimi są rewolwer, pistolet, strzelba 
czy karabin. Na dalszym etapie – na rozwój strzelców zainteresowanych udziałem w licznych dostępnych w Polsce 
szkoleniach z zakresu strzelectwa dynamicznego, medycyny pola walki czy podstaw działań taktycznych w terenie. 
Przyczyniając się w ten sposób do poprawy bezpieczeństwa całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania z materiałami pokonferencyjnymi!

Andrzej Leszczyński

Prowadzący konferencję

Dziennikarz GUN TV



7

o konferencji

Konferencja „Sokół – Strzelnica w powiecie” zorganizowana została przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch 
na rzecz Obrony Terytorialnej. Wydarzenie sfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Najistotniej-
szym celem konferencji było upowszechnienie wiedzy, ogólnopolska promocja i dyskusja dotyczące programu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej dofinansowania budowy i  rewitalizacji strzelnic w  każdym powiecie w  Polsce. Naj-
ważniejszym gościem konferencji był wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w  MON, 
odpowiedzialny za program. 

Kolejnym celem konferencji było zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie kształtowania postaw proobro-
nych, partycypacji społeczeństwa w działaniach resortu obrony narodowej, promowanie dyskusji o posiadaniu umie-
jętności strzeleckich, wspieranie działalności szkół mundurowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności. 
W jej trakcie zaprezentowano doświadczenia wielu krajów europejskich zaawansowanych w podobnych działaniach.

prograM Mon dotYczĄcY dofinanSowania budowY 
i rewitalizacji Strzelnic
Wprowadzenie programu rozpocznie się w  styczniu 2018 r. Zakłada on zwiększenie liczby strzelnic docelowo do 
jednej w każdym powiecie. Strzelnice będą ogólnodostępne, chociaż priorytet w korzystaniu z nich oddano pod-
oddziałom sił zbrojnych, klasom wojskowym – certyfikowanym i mającym podpisane porozumienie z MON oraz or-
ganizacjom proobronnym. Na obecnym etapie stworzone zostały regulacje prawne umożliwiające wprowadzenie 
programu. Rozpoczęła się też dyskusja społeczna nad kwestiami związanymi z jego realizacją.

Zwiększenie liczby strzelnic w naszym kraju pozwoli wyrównać dysproporcje, które istnieją w porównaniu z innymi 
państwami europejskimi. W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiła ogromna degradacja infrastruktury do upra-
wiania strzelectwa i prowadzenia szkoleń z nim związanych. Obecnie w Siłach Zbrojnych działają jedynie 52 strzelnice 
garnizonowe i 33 strzelnice pistoletowe. Poza nimi w całym kraju funkcjonuje jedynie ok. 170 strzelnic różnego typu. 

Program dofinansowania, budowy i  rewitalizacji strzelnic odpowiada na zainteresowanie osób i  organizacji, które 
chcą rozwijać postawy proobronne w Polsce, jak i tych, którzy zamierzają propagować strzelectwo sportowe. Stworzy 
również lepsze warunki do ćwiczeń wojsku i służbom mundurowym. Program tworzy możliwości, zapewnia ramy 
prawne i proponuje konkretne rozwiązania organizacyjne. Przystąpienie do niego jest dobrowolne. Część samorzą-
dów wyraziła już wstępne zainteresowanie przystąpieniem do niego.

Ministerstwo Obrony Narodowej ma nadzieję, że umożliwienie realizowania pasji strzeleckiej w Polsce, przełoży się 
na wzrost kompetencji strzeleckich, rozwój postaw proobronnych, wychowanie i edukację wojskowo-patriotyczną 
oraz na lepiej wyszkolonych żołnierzy wśród osób ubiegających się o służbę w Siłach Zbrojnych RP. MON wychodzi 
również z założenia, że kooperacja różnych podmiotów zainteresowanych szkoleniem strzeleckim wpłynie na pozy-
tywną wymianę doświadczeń i integracji grup związanych z obronnością państwa.

cele programu
Głównymi celami programu są:
~~ rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce
~~ rewitalizacja opuszczonych strzelnic

Inne cele programu to:
~~ przywrócenie możliwości swobodnego szkolenia strzeleckiego dla pododdziałów Sił Zbrojnych
~~ umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego w  celu doskonalenia umiejętności w  tej dziedzinie dla 

uczniów szkół mundurowych oraz organizacji proobronnych 
~~ aktywizacja organizacji społecznych zainteresowanych strzelectwem
~~ stworzenie bezpiecznej infrastruktury umożliwiającej szkolenie strzeleckie dla zainteresowanych osób
~~ szeroka dostępność 
~~ zwiększenie świadomości społecznej na temat broni palnej, sportu strzeleckiego oraz podnoszenie kompetencji 

w tej dziedzinie
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Warunki prawne programu:
~~ strzelnica jest własnością samorządu tzn. gminy lub powiatu
~~ MON przeznacza dotację na tworzenie i funkcjonowanie strzelnic
~~ strzelnicą zarządza organizacja społeczna lub samorząd np. klub strzelecki, organizacja proobronna etc. na pod-

stawie długoletniej umowy z samorządem
~~ pierwszeństwo w bezpłatnym korzystaniu z dotowanego obiektu mają pododdziały sił zbrojnych, a w dalszej 

kolejności certyfikowane i mające podpisaną umowę z MON klasy mundurowe i organizacje proobronne 
Założenia finansowe programu:
~~ dofinansowanie każdego obiektu przez MON
~~ pozostałą część wkładu finansowego w postaci gruntu wnosi samorząd lub organizacja społeczna 

Wymogi po stronie samorządu:
~~ zgłoszenie do programu
~~ opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym decyzja o warunkach zabudowy, projekt, pozwolenie na budowę, 

pozwolenie na użytkowanie 
~~ posiadanie wkładu własnego 
~~ zorganizowanie i zrealizowanie przetargu na wykonanie obiektu 
~~ formalne powołanie strzelnicy
~~ ustanowienie gospodarza strzelnicy w postaci organizacji społecznej lub prowadzącego strzelanie

Wymogi po stronie organizacji społecznej:
~~ udostępnianie nieodpłatne strzelnicy dla:

a) pododdziałów sił zbrojnych – w pierwszej kolejności
b) klas wojskowych – certyfikowanych i mających podpisane porozumienie z MON 
c) organizacji proobronnych – certyfikowanych i mających podpisane porozumienie z MON
~~ aktywne promowanie strzelectwa 
~~ nadzór nad obiektem

~~ utrzymanie i niezbędne remonty obiektu 

prograM konferencji

Sobota 9 grudnia  
10.30 – 18.00 Sala warSzawa

10.30–10.45 Powitanie, prezentacja założeń konferencji
Prowadzący:  red. Andrzej Leszczyński, GunTV
10.45–11.15  Wystąpienie wiceministra obrony narodowej Michała Dworczyka, Sekretarza Stanu w Minister-

stwie Obrony Narodowej
11.15–12.45 Moduł I – Obronność Narodowa a kompetencje strzeleckie w posiadaniu obywateli RP 
Wykład:  mec. Łukasz Urbański
Dyskusja panelowa: 

~~ wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w MON
~~ prof. Ryszard Jakubczak
~~ poseł na Sejm RP Anna Siarkowska
~~ członek zarządu stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Piotr Placha
~~ gen. bryg. Wiesław Kukuła

12.45–13.00 Przerwa
13.00–14.40 Moduł II – Aspekty techniczne projektu „Strzelnica w każdym powiecie” 
Wykład:  Karol Garbacz
Dyskusja panelowa: 

~~ Waldemar Kosiorek, TacticalTeam45 
~~ Rafał Szanser, architekt
~~ płk rez. Tomasz Berezowski 
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~~ Grzegorz Polak, Optimum
~~ Tadeusz Bartkowiak, TEBBEX2
~~ Michał Pycio, Port Arthur sp. z o.o.

14.40–16.00 Obiad
16.00–17.40 Moduł III – Aspekty formalne projektu „Strzelnica w każdym powiecie” 
Wykład:  Hubert Kowalik
Dyskusja panelowa: 

~~ Waldemar Kosiorek, TacticalTeam45
~~ Karol Garbacz, KS Garmin
~~ Łukasz Skawiński

17.40–18.00 Podsumowanie I. dnia konferencji

Sobota 9 grudnia  
13.00 – 15.00 Sala barcelona

12.45–13.00 Serwis kawowy
13.00–15.00  Moduł dla przedstawicieli samorządów terytorialnych – Aspekty formalne projektu „Strzelnica 

w każdym powiecie
13.00–13.15  Wystąpienie wiceministra obrony narodowej Michała Dworczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Obrony Narodowej 
13.15–15.00 Wykład: Hubert Kowalik
15.00–16.00 Obiad

niedziela 10 grudnia  
9.00 – 15.30 Sala warSzawa

9.00–9.10 Powitanie, otwarcie modułu 
9.10–10.40 Moduł I V– Ekonomia cyklu życia strzelnicy 
Wykład:  Mariusz Kozera, Dariusz Nawrocki
Dyskusja panelowa: 

~~ Mikołaj Hewelt, strzelnica fSO
~~ Karol Garbacz, KS Garmin
~~ Tomasz Stephan, lider NTS lubelskie – o/Radzyń Podlaski 

10.40–11.00 Przerwa
11.00–12.40 Moduł V– Bezpieczeństwo strzelnic i pracy szkoleniowej 
Wykład:  Daniel Golicki, Marek Kowalczyk
Dyskusja panelowa: 

~~ Rafał Walczowski, laserowytrening.com
~~ Paweł Dyngosz, braterstwo.eu
~~ Marek Kowalczyk, instruktor wyszkolenia strzeleckiego
~~ Jarosław Walczuk, prezes Stowarzyszenia Vis et Honor
~~ Wiesław Woźnicki, Berlopak
~~ Roman Haberek, Autocomp

12.40–13.40 Obiad
13.40–15.20 Moduł VI – Zmiany w ustawie o broni i amunicji 
Wykład:  Tomasz Stępień
Dyskusja panelowa: 

~~ mec. Łukasz Urbański
~~ mec. Andrzej Turczyn, prezes stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni
~~ Jarosław Lewandowski, red. naczelny portalu strzal.pl
~~ Bartosz Saramak, Wiceprezes Mazowieckiego Towarzystwa Strzeleckiego

15.20–15.30 Oficjalne zakończenie konferencji 

mailto:info@laserowytrening.com
mailto:pawel@braterstwo.eu
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KAROL GARBACZ

KS Garmin, Strzelec amator, społecznik, prywatnie przedsiębiorca. Twórca darmowego opracowania w formie porad-
nika opisującego krok po kroku organizację strzelnicy znanego wśród strzelców jako „Arizona – Strzelnice amatorskie”.

DANIEL GOLICKI 

Wiceprezes Zarządu Legionowskiego Towarzystwa Sportowego Od 2004 r. w Zespole Szkolenia Strzeleckiego Zakła-
du Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Trener strzelectwa sportowego PZSS.

MAREK KOWALCZYK

Były funkcjonariusz jednostki antyterrorystycznej. Wykładowca, instruktor wyszkolenia strzeleckiego w wojskowych 
i cywilnych służbach specjalnych. Autor książki „Strzelectwo bojowe” Mad Leaf.

HUBERT KOWALIK

Wykładowca Zespołu Szkolenia Strzeleckiego Zakładu Interwencji Policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie. Prowadzi m. in. kursy instruktorskie dla policjantów – instruktorów strzelań policyjnych oraz policjantów wy-
konujących zadania antyterrorystyczne. Posiada liczne uprawnienia strzeleckie, w tym: instruktora strzelectwa spor-
towego, prowadzącego strzelanie, sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego.

DARIUSZ NAWROCKI

Od ponad 20 lat związany ze środowiskiem strzeleckim, od 30 lat przedsiębiorca. Prezes klubu strzeleckiego KSK PRE-
TOR. Dyrektor placówki oświatowej zajmującej się szkoleniem osób cywilnych, pracowników ochrony, jak również 
wojska i policji. 

TOMASZ STĘPIEŃ 

Prezes firearms United Poland (polska sekcja światowej konfederacji posiadaczy broni palnej), konsultant z zakresu 
bezpieczeństwa i ciągłości działania, instruktor strzelectwa. Strzelec, fotograf, bibliofil.

RAfAł SZANSER

Architekt z  wieloletnim doświadczeniem w  projektowaniu różnego typu obiektów. Posiada polskie i  niemieckie 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Właściciel biura architektonicznego, prywatnie pasjonat strzelectwa 
sportowego.

DR łUKASZ URBAŃSKI

Radca prawny, ekspert ds. bezpieczeństwa,  badacz historii prawa dostępu do broni palnej w RP i poza jej granicami,  
instruktor i sędzia strzelectwa,  zwolennik i propagator programu „Sokół – strzelnica w każdym powiecie”.
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rozdział i

Ł U K A S Z  U R B A Ń S K I 

dziedzictwo towarzystwa gimnastycznego „Sokół” 
w świetle koncepcji wyszkolenia strzeleckiego „narodu pod 

bronią” wg myśli Marszałka j. piłsudskiego  
i gen. broni k. Sosnkowskiego

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. nie byłoby możliwe bez wkładu, jaki miały w tym ruchy peowiackie, legionowe 
i strzeleckie. Organizacje te w prostej linii swoje zasady i wartości wywodziły m. in. z dorobku organizatorów Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Klęska powstania styczniowego 1863 r. bezsprzecznie nie zgasiła ducha Narodu Polskiego. Jak wskazuje Robert Sa-
wicki – świadoma i patriotycznie nastawiona część Polaków nie pogodziła się z represjami carskiego zaborcy i uznała 
że główny wysiłek należy skupić na innych niż konspiracyjne czy powstańcze działania1. W tym okresie wysuwano po-
stulat pracy organicznej, mającej na celu umocnienie intelektualne, fizyczne, moralne i ekonomiczne Polaków, pod-
kreślano także istotną rolę w budowaniu postaw patriotycznych niezbędnych dla trwałości wspólnoty narodowej2.

Pierwsze gniazdo TG „Sokół” powstało w 1867 r. we Lwowie. Za naczelny cel stawiano promowanie kultury i sprawno-
ści fizycznej, a także budowanie świadomości narodowej3. Gromadzono się wokół sportu, który miał przecież apoli-
tyczny charakter i trudniej było z samego faktu realizacji maksymy rzymskiego poety Juwenalisa Mens sana in corpore 
sano („W zdrowym ciele, zdrowy duch”) odnajdywać samoistną podstawę do represji.

W 1920 r. w Srebrnej Księdze Sokolstwa Polskiego na Śląsku wskazywano, że Mens sana in corpore sano to hasło, w imię 
którego TG Sokół dąży do rozwoju sił fizycznych; brutalną zaś siłą używaną w celach przemocy nad słabszymi, pogardza4.

znani działacze wSpierajĄcY rucH Sokoli
Do TG „Sokół” należeli twórca pierwszego w 1884 r. gniazda Sokolego w zaborze pruskim adwokat Maksymilian Gruszczyński 
z  Inowrocławia, Redaktor Wiktor Kulerski z Grudziądza. W 1893 r. założono Związek Sokołów Wielkopolskich, przekształcony 
w 1895 r., Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Na czele tego Związku stanął wybitny działacz Narodowej Demo-
kracji – Bernard Chrzanowski, twórca Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Sokołem był Powstaniec franciszek Ratajczak, 
który zginął podczas walk w Poznaniu, Julian Lange, naczelnik Sokoła w Berlinie. Od 1905 r. powstawały gniazda w zaborze rosyj-
skim, tj. w Warszawie, Łodzi, Wilnie, Zgierzu, Częstochowie. Uległy one likwidacji przez władze carskie do 1907 r.

Członkami TG „Sokół” byli także gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Sosabowski, gen. Mariusz Zaruski, Marszałek Edward 
Rydz-Śmigły, płk Zbigniew Wincenty Brochwicz-Lewiński, gen. broni Józef Haller, gen. bryg. Gustaw Dobiesław Bogumił 
Gryf Łowczowski, Jan Kanty Nawrocki, Andrzej Juliusz Małkowski, płk Marian Paweł Porwit, prof. doc. inż. Tadeusz Sołtyk.

Ruch Sokoli wspierany był przez przedstawicieli kultury jak Mieczysław Romanowski, Maria Konopnicka, Adam Asnyk, 
Jan Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz, Michał Bałucki, Wacław Gąsiorowski, Karol Bunsch.

Dr Andrzej Bogucki Prezes Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce słusznie wskazuje, że TG 
„Sokół” stało się zaczątkiem Armii gen. Józefa Hallera, a także, iż spośród 20 tysięcy Polaków, którzy zgłosili się do armii 
polskiej w USA większość z nich należała do „Sokoła”5. „Sokół” powstał najpierw we Lwowie 7 lutego 1867 r. by po 20 
latach zaczęły powstawać następne gniazda, między innymi w Galicji.

1 R. Stawicki, Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – w  150. rocznicę powstania (1867-2017), Opracowania tematyczne, OT653, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 3.

2 Ibidem.

3 Ibidem, s. 4.

4 Ibidem, s. 8.

5 Zob. Myśl Polska, Półtora wieku Sokolstwa Polskiego, http://www.mysl-polska.pl/1209, dostęp na dzień: 23.11.2017 r.
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W 1887 r. zawiązano Związek Sokołów Polskich w Ameryce, tworzony także przez galicyjskich emigrantów6. Następ-
nie jak wskazuje dr Bogucki, Sokoły z Kanady przez USA przybyły do francji, by finalnie sformować 80 – cio tysięczną 
Armię Gen. Hallera. W 1919 r. tworząc formacje zbrojne po przybyciu do Polski w 1919 r. wzięli udział w walkach 
z Ukraińcami i w wojnie z bolszewikami, następnie przejmowali Pomorze.

Sokołów licznie można było spotkać w II Brygadzie Legionów oraz I Brygadzie Piłsudskiego. Jak wskazuje A. Bogucki 
po pierwszej wojnie z połączenia struktur sokolich z trzech zaborów w 1919 r. powstał Związek Towarzystw Gimna-
stycznych „Sokół” w Polsce.

Niezwykle przejmujące i  znane ze słynnego nagrania słów gen. Hallera są zaślubiny Polski z  Morzem, które miały 
miejsce w dniu 10 lutego 1920 r. w Pucku.

Ducha TG „Sokół” odkodować można także w zasadach wychowania obywatelskiego młodzieży Związku Strzeleckie-
go. Jak zaznacza Aldona Zakrzewska, w ramach wychowywania obywatelskiego wprowadzano w ZS działy takie jak 
wychowanie ideowo – organizacyjne, wychowanie obywatelsko – żołnierskie, przysposobienie zawodowe7.

Bezsprzecznie bitność Wojska Polskiego, ale patriotyczna i pełna poświęceń postawa ludności cywilnej we Wrześniu 
1939 r., wynikały także z  ukształtowania i  uformowania jednostek w  myśl patriotycznych zasad stowarzyszeń wy-
chowania obywatelskiego, organizacji takich jak TG „Sokół”, czy „Strzelec”. To zaś stanowiło istotny element edukacji 
uświadamiającej, w myśl hasła „Naród pod bronią” i inicjatyw takich jak „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”8.

Niemcy dokonując agresji na Polskę w 1939 r., zdawali sobie sprawę z wysokiego morale wojskowego, a także z do-
brego poziomu umiejętności strzeleckich Polaków9.

Pośród organizacji paramilitarnych, które poza wyszkoleniem strzeleckim kładły nacisk na obywatelskie formowa-
nie młodzieży podnieść należy znamienną rolę największego zrzeszenia doby Dwudziestolecia Międzywojennego 
– Związku Strzeleckiego. 

Związek ten był ideowym i duchowym spadkobiercą i kontynuatorem ruchu strzeleckiego, legionowego i peowiac-
kiego z lat 1908, 1914 i 1918, tj. ruchu, który miał znaczący udział w walce o niepodległość, a w wyzwolonej Polsce 
jego zadaniem było przygotowanie społeczeństwa nie tylko do obrony ojczyzny, lecz również wychowanie obywa-
telskie i fizyczne10. Jego zasady i wartości w dużym stopniu wywodziły się z TG „Sokół”.

6 Ibidem.

7 A. Zakrzewska, Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 288.

8 Por. A. Zakrzewska, Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 29.

9 Zob. Olympia 1936. Band II Die XI. Olympischen Spiele in Berlin und Garmisch – Partenkirchen 1936, s. 147. Album propagandowy po-
święcony Olimpiadzie w III Rzeszy, w roku 1936. Wśród medalistów znaleźli się m. in. Władysław Karaś, zdobywca brązowego medalu 
w konkurencji karabinu małego kalibru 30 strzałów leżąc (50 m.). Rywalizacja w tej dyscyplinie była bardzo zacięta. Jako jeden z 6 
zawodników na 65 startujących reprezentant Polski zdobył brązowy medal z wynikiem 296 pkt, na 300 pkt. możliwych, plasując się za 
Wicemistrzem, reprezentantem Węgier dr. Ralfem Berzsenyi oraz Mistrzem Olimpijskim, którym został Norweg Willy M. H. Rögeberg 
(300 pkt. – rekord świata).

10 A. Zakrzewska, Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 7.
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Troska Marszałka Józefa Piłsudskiego o wychowanie prawego i patriotycznego w postawie obywatela, determinowa-
ła w szczególności w czasie wybuchu I Wojny Światowej.

Gdy Naczelnik formował koncepcję przygotowania siły zbrojnej dla potrzeb przyszłej Armii Polskiej, a ruch wojskowy, dla 
którego podwaliny położyły organizacje takie jak Związek Walki Czynnej oraz Związek Strzelecki, krzewiące patriotyczne 
postawy wśród młodzieży, stworzył następnie podstawę kadrową formacji legionowych, powstałych na bazie oddziałów 
strzeleckich. Trudno wyobrazić sobie te organizacje bez ich poprzednika w „pracy u podstaw” – TG „Sokół”.

Tendencje dla wyszkolenia i uzbrojenia społeczeństwa realizowano również po uzyskaniu niepodległości w myśl ha-
sła „Naród pod bronią”11.

To właśnie organizacjom strzeleckim doby Dwudziestolecia Międzywojennego, ich nawiązywaniu do tradycji według 
zawołania Bractw Kurkowych „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie” należy oddać szczególną rolę w poznawaniu 
oręża i dostępie do niego.

W 1933 r. zawiązano Polski Związek Strzelectwa Sportowego w 1933 r., a w 1936 r., Polski Związek Łowiecki (pierwszym 
Prezesem został gen. K. Sosnkowski). Owe organizacje były nośnikami patriotyzmu i  szlachetnego współzawodnictwa 
strzeleckiego. W przypadku łowiectwa, również odpowiedzialnej funkcji społecznej realizowanej w myśl zasad racjonalnej 
gospodarki łowieckiej. Przede wszystkim wskazać należy na patriotyczne wychowanie młodzieży, które stawało się jednym 
z priorytetowych celów nowopowstałych zrzeszeń. Tu także należy upatrywać dziedzictwa TG Sokół.

Należy podkreślić, że naczelne hasło Gniazd Sokolich „W  zdrowym ciele zdrowy duch” (Mens sana in corpore sano), 
a także reguły szlachetnego współzawodnictwa miały zastosowanie w wielu dyscyplinach uprawianych przez patrio-
tyczną młodzież i dorosłych. Wioślarstwo, jeździectwo, lekka atletyka i sport obrony narodowej – strzelectwo. To zaś 
z oczywistych względów mogło być właściwie rozwijane dopiero po odzyskaniu niepodległości i bez skrępowania 
towarzyszącego w okresie zaborów.

Sport obrony narodowej – strzelectwo, nie mógłby się rozwijać bez bazy treningowej, jaką stanowiła sieć strzelnic. 
Możliwość trenowania i udziału w zawodach w ramach programów o charakterze ogólnopolskim doskonale przyspo-
sabiała wojskowo nie tylko mężczyzn, ale także i kobiety.

Strzelectwo stało się sportem obrony narodowej12. W 1937 r., istniało ponad 900 klubów i sekcji uprawiających strze-
lectwo13. W  owym okresie intensywnie rozbudowywano sieć strzelnic, wierzono bowiem, że strzelectwo rozwija 
w człowieku, szczególnie młodym takie cechy jak wytrwałość, szybkość podejmowania decyzji, precyzję, umiejętność 
opanowania nerwów i emocji14.

Liczba uczestników zawodów strzeleckich „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, 
realizowanych w latach 1932-1935 (dane szacunkowe)

1932 30.000

1933 60.000

1934 90.000

1935 350.000

Tabela nr 2, źródło: A. Zakrzewska, Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 
2007, s. 265.

rozbrojenie wojSka i ludnoŚci cYwilnej
Analizując problematykę dostępu bazy wyszkolenia strzeleckiego, ale także do broni wojskowej czy cywilnej wy-
daje się zasadną teza, że Polska od wieków nie potrafiła uporać się z niedoborami produkcyjnymi przemysłu zbro-
jeniowego. Założenie większych zakładów produkcji broni palnej nie było możliwe w XVIII w.15, co powodowało, że 

11 Tamże, s. 29.

12 Tamże, s. 262.

13 Tamże.

14 A. Zakrzewska, Związek Strzelecki..., jw., s. 267.

15 S. Kobielski, Polska broń palna, Ossolineum, Wrocław, 1975, s. 110, 115.



Dziedzictwo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”…

15

w latach walk o niepodległość, pewna liczba żołnierzy nie posiadała broni palnej. Dotkliwe skutki tego stanu rzeczy 
doświadczono nie tylko w powstaniach listopadowym 1830 r. oraz styczniowym 1863 r., ale także późniejszych zry-
wach niepodległościowych.

W Rzeczpospolitej Polskiej w XIX w. pauperyzacja szlachty stanowiła znaczący powód spadku intensywności polowań, zaś 
carski zaborca wprowadzał restrykcyjny model reglamentacji dostępu do broni palnej, realizowany szczególnie intensyw-
nie w Królestwie Polskim, gdzie istniały silne obostrzenia w przyznawaniu tzw. biletów na broń16. Na ziemiach polskich we 
wszystkich zaborach obowiązkiem polującego było posiadanie ważnej karty łowieckiej, pozwolenia na posiadanie broni 
oraz dowodu uprawniającego do polowania – dla osób nieznanych lokalnej Policji17. Dokumentacja, która pozwoliłaby 
na szerszą analizę i precyzyjniejsze ujęcie regulacji prawnych dotyczących bazy wyszkolenia strzeleckiego, a także prawa 
dostępu do broni palnej w Polsce jest niestety uboga. Stanisław Kobielski wiąże ten problem również z faktem zachowania 
niewielu egzemplarzy historycznej broni palnej w następujący sposób: „Jeżeli kogoś dziwi fakt, że ich nie posiadamy, to 
należy wyjaśnić, że od upadku powstania listopadowego aż do II wojny światowej kataklizmy wojenne i represje zaborców 
z jakąś tragiczną pasją niszczyły to, co stanowi najcenniejszą substancję w historii narodu: zabytki, a przede wszystkim broń, 
ten tradycyjny symbol siły i potęgi” 18. Ta tendencja realizowana była także w okresie późniejszym, a więc podczas okupacji 
hitlerowskiej, oraz zniewolenia sowieckiego w okresie PRL.

Jednakże z zachowanych źródeł bezsprzecznie wynika, że coraz częściej powtarzana w mediach i publikacjach teza, że 
Polska nie ma tradycji szkoleń strzeleckich czy posiadania i wytwarzania broni palnej, jest istotnym nadużyciem. Moż-
na bowiem wskazać wybitnych przedstawicieli sztuki rusznikarskiej, takich jak Dzikowski, XIX w. rusznikarz lwowski, 
wytwarzający broń używaną w powstaniu styczniowym. Na potrzeby tegoż powstania tworzył broń również J. Smol-
ski z Warszawy. Kolejnym powstańczym rusznikarzem był A. Kownacki, który wytwarzał broń w XVIII w. w Warszawie, 

16 M. K. Nowak, Strzelby odtylcowe a polowania na zająca, Brać Łowiecka, 2010, nr 7, s. 50.

17 J. Szczepkowski, Z dziejów... jw. s. 18.

18 S. Kobielski, Polska broń palna, Ossolineum, Wrocław, 1975, s. 9.

Pistolet VIS, rok prod. 1939, Fabryka Broni Radom, oryginalny stan 
zachowania 

Replika regulaminowej kabury do pistoletu VIS produkcji 
współczesnej
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a po powstaniu listopadowym w Paryżu – były to wyjątkowe egzemplarze broni palnej. Do grona tego należeli też 
B. Łojkiewicz XVIII w. rusznikarz z Tulczyna, twórca luksusowych egzemplarzy broni, czy też jeden z najstarszych pol-
skich rusznikarzy Andrzej Rządkiewicz, wytwarzający na przełomie XVII i XVIII w., uzyskawszy mistrzowskie prawa 
rusznikarskie już w 1660 r., w 1672 r. naprawiał strzelby dla wybrańców zamkowych19.

W okresie okupacji hitlerowsko – sowieckiej, jednym z podstawowych zadań najeźdźcy było rozbrojenie wojska oraz 
obywateli. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski 17 września 1939 r. pożegnanie z bronią zarówno cywilną jak 
i wojskową, stanowiło również koniec wolności i swobód obywatelskich20.

fakt rozbrojenia społeczeństwa w 1939 r. negatywnie wpłynął na efektywność Powstania Warszawskiego 1944 r. gdy 
walczący powstańcy byli zdani głównie na niewystarczające ilościowo alianckie zrzuty broni, a także mało liczebną 
broń powrześniową.

Tendencje do realizacji hasła „Naród pod bronią”, zahamował w Polsce nie tylko okres okupacji hitlerowsko – sowiec-
kiej. Trend ten kontynuowały w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej władze komunistyczne.

rola obronY terYtorialnej i bazY do wYSzkolenia 
Strzeleckiego – projekt Strzelnica w powiecie
Wielką rolę w zwiększaniu potencjału obronnego danego kraju stanowi jego obrona terytorialna. Baza szkoleniowa 
jest tu niezbędnym elementem by odbudować polskie tradycje umiłowania oręża. Z badań nad rozwojem przyspo-
sobienia strzeleckiego w RP po 1989 r. wynika, że środowiska strzeleckie wskazują na niedobór bazy strzeleckiej. Stąd 
projekt MON – strzelnic „Sokolich” w powiecie wychodzi bezsprzecznie naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

Współcześnie doskonałą strzelecką bazę treningową posiadają w Europie m. in. takie kraje jak Wielka Brytania czy 
Szwecja. Natomiast modelowym przykładem jak ważna dla podnoszenia potencjału obronnego jest sieć strzeleckich 
obiektów szkoleniowych są takie kraje jak Szwajcaria czy finlandia. W dwóch ostatnich krajach bardzo silnie rozwi-
nięta jest rezerwa. Wszystkim tym, którzy bagatelizują rolę czy obrony terytorialnej czy zwiększania potencjału strze-
leckiego społeczeństwa, warto przypomnieć, że do dziś Rosjanie czują respekt przed fińskimi rolnikami-myśliwymi, 
których symbolem stał się najlepszy snajper świata słynny Simo Häyhä. Członkowie fińskiej samoobrony strzeleckiej 
w okresie Wojny Zimowej zadawali wielkie straty sowieckiemu agresorowi. Co interesujące, w 2015 r. federacja Rosyj-
ska istotnie zliberalizowała dostęp do broni palnej dla swoich obywateli.

Na zakończenie pragnę ku przestrodze tym, którzy nie rozumiejąc mądrości maksymy Si vis pacem, para bellum, pod-
ważają zasadność projektu „Strzelnica w powiecie” przytoczyć anegdotę:

Przed wybuchem I Wojny Światowej Cesarz Niemiec będąc gościem rządu Szwajcarii, w trakcie pokazowych manew-
rów wojskowych zapytał członka szwajcarskiej obrony terytorialnej: „Jest was 500.000 żołnierzy – członków obrony 
terytorialnej i dobrze strzelacie, ale jeśli my zaatakujemy was siłą 1.000.000 żołnierzy to co wtedy zrobicie?”. Członek szwaj-
carskiej obrony terytorialnej odpowiedział: „Każdy z nas wystrzeli dwa razy po czym wrócimy do domu”.

W Szwajcarii i dziś każdy obywatel jest żołnierzem. funkcjonuje tam doskonała baza szkoleniowo – strzelecka. Nasze 
Sokoły w powiecie są doskonałym zaczynem by Polska zwiększyła swoje zdolności obrony. Niezależnie od charakteru 
konfliktu tj. czy to z użyciem najnowocześniej broni z lądu, wody powietrza czy też wojny hybrydowej bądź cyberne-
tycznej, doskonale wyszkolony strzelecko obywatel stanowi istotne ogniwo w systemie bezpieczeństwa militarnego. 
Dzięki Strzelnicom w powiecie Polacy nie tylko zwiększą bezpieczeństwo Kraju i własne, ale także będą mieć okazję 
poznać historię polskiego oręża, myśli technicznej. Obiekty te będą bowiem miejscem tak szkoleń strzeleckich, jak 
i spotkań patriotycznych, rekonstruktorskich historycznie. Będzie tam można poczuć ducha szlachetnego współza-
wodnictwa sportowego – współzawodnictwa strzeleckiego, Sokolskiego i Strzeleckiego ducha pracy nad sobą, od-
powiedzialności za siebie i innych. Odpowiedzialności za Polskę.

Ministerstwo Obrony Narodowej RP rozpoczynając w 2017 r. program zwiększania potencjału strzeleckiego organi-
zacji proobronnych i obywateli RP – Sokół strzelnica w każdym powiecie, a także rozbudową wojsk obrony terytorialnej 
nawiązuje do najlepszych tradycji ruchów strzeleckich, peowiackich i legionowych, które swoją genezę mają w naj-
lepszych tradycjach Gniazd Sokolich z XIX i XX w.

19 W. Kwaśniewicz, 1000 słów o dawnej broni palnej, Wyd. MON, Warszawa 1987.

20 Zob. Ł. Urbański, Ars boni, PSA, 2010, nr 1, s. 30-33. W dwudziestoleciu międzywojennym indywidualne pozwolenie na broń było sto-
sunkowo łatwe do uzyskania. Znane są przypadki przekazywania prywatnej broni palnej przez żołnierzy dla ludności cywilnej w celu 
obrony w trakcie Wojny Obronnej 1939 r.
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rozdział ii

K A R O L  G A R B A C Z 

aspekty techniczne projektu  
„Sokół – strzelnica w powiecie”

Rozpocznę od przyczyny braku wiedzy nt. konstrukcji strzelnic. Właściwie można powiedzieć tu nie o wiedzy, a wręcz 
pustce. Cywilny rynek broni w praktyce nie istnieje w Polsce. Statystycznie pozwolenie do posiadania broni ma 0,5% 
społeczeństwa, z czego ogromna większość to narzędzie pracy myśliwych i broń do ochrony osobistej będąca w rę-
kach ludzi zasłużonych dla poprzedniego ustroju. Nie dziwi więc fakt, że wiedza o strzelnicach zanikła wobec braku 
popytu. Strzelnice cywilne w ostatnich dwóch dekadach raczej zamykano niż tworzono. 

Można powiedzieć, że zaczynamy od początku. To właściwie projekt „Sokół – strzelnica w powiecie” nakreśli wytyczne 
dla strzelnic cywilnych.

Przejdźmy do meritum. Po pierwsze, jakie przepisy regulują tematykę strzelnic.

Lokalizację i funkcjonowanie strzelnic regulują:

~~ Ustawa o broni i amunicji, oraz wydane na jej podstawie:

  – Rozporządzenie w sprawie regulaminu wzorcowego strzelnic,

  –  Rozporządzenie w  sprawie wymagań w  zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i  użytkowania 
strzelnic.

Pomocniczą rolę pełni Prawo Łowieckie.

Należy odrzucić sztuczny podział na celowość użytkowania i podziały ze względu na poszczególne grupy użytkowni-
ków broni palnej, nawet podział cywile–służby. Ma to na celu uświadomienie, że większość broni użytkowana jest na 
obszarach otwartych bez jakiejkolwiek infrastruktury. I to właśnie w Polsce! Pokazuje to jednoznacznie, że błędne jest 
rozumowanie, by to infrastruktura zapewniała właściwe i bezpieczne użycie broni palnej.

Obowiązujące przepisy regulujące kwestie działalności strzelnic są bardzo ogólne, nie wskazując sztywnych rozwią-
zań. Nie istnieją unormowane prawnie normy, wzorce, formy certyfikacji.

Sytuacja nie różni się od regulacji w innych krajach, niezależnie od statusu broni palnej w społeczeństwie i restrykcyj-
ności przepisów regulujących samo posiadanie broni palnej.

Wyjątkiem są tu Niemcy, którzy posiadają dość szczegółowe wytyczne. Mam jednak wątpliwość czy sugerowanie się 
przykładem Niemiec, gdzie politycy obrali dość wyraźny kierunek ograniczenia posiadania broni przez społeczeń-
stwo jest właściwy do implementacji u nas, gdzie realnie strzelectwo nie istnieje.

Wypracowane praktyki społeczności strzeleckiej zarówno w zakresie organizacji strzelnic, jak i samego użycia broni 
palnej są znacznie bardziej dopracowane niż obowiązujące regulacje.

bezpieczeństwo wynika z prawidłowej obsługi broni i świadomości skutków jej 
działania, a nie istnienia wyrafinowanej infrastruktury.
Jednym z przykładów zachowań daleko wykraczających poza przepisy jest zasada BLOS (akronim słów broń, lufa, oto-
czenie, spust). BLOS-u żadnemu posiadaczowi broni przedstawiać nie trzeba, a nigdzie w przepisach jednoznacznie 
i w tak zwięzły sposób nie jest opisana ta zasada. Kto się do tego nie stosuje, prędzej czy później spowoduje sytuację 
niebezpieczną.
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lokalizowanie StrzelnicY
Nie dopuszcza się lokalizowania strzelnic na obszarach:

~~ parków narodowych,

~~ rezerwatów.

Parki narodowe i  rezerwaty zajmują 1,5 % powierzchni kraju. W tej powierzchni zaledwie jedna trzecia to obszary 
ścisłej ochrony. Są to najwyższe formy ochrony przyrody z dziesięciu ustanowionych Ustawą o ochronie przyrody. Do 
dyspozycji jest niemal cała pozostała część kraju. Szkoda więc marnowania energii na szukanie dziury w przepisach, 
by na siłę umieścić tam strzelnicę. W Polsce na wszystko jest miejsce.

Ograniczenie dotyczy strzelnic ogólnie. Nie ma znaczenia powszechny podział na strzelnice zamknięte i otwarte lub 
indywidualna konstrukcja. Strzelnicy niebędącej budynkiem lub nieznajdującej się w budynku* (uwaga definicja!) nie 
lokalizuje się na obszarach przeznaczonych:

~~ pod zabudowę mieszkaniową,

~~ pod szpitale i domy pomocy społecznej,

~~ pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

~~ na cele uzdrowiskowe,

~~ na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wyłączenie obszarów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest sprzeczne z Ustawą o broni i amunicji, 
która wyraźnie wskazuje na możliwość rekreacyjnego wykorzystania broni palnej na strzelnicach w treści art. 11. ust. 
2. Choć wydaje się to mieć marginalne znaczenie przy niespójności całokształtu przepisów, jednak realnie to wyłącze-
nie potrafi utrudnić inwestorowi zadanie zlokalizowania strzelnicy.

Strzelnicy niebędącej budynkiem lub nieznajdującej się w budynku21 nie lokalizuje się na obszarach, na których głę-
bokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m.

Wartość w terenie ma charakter zmienny, zależny od wielu czynników będących poza realną kontrolą człowieka. Ry-
zykowne jest lokalizowanie strzelnicy w miejscu, gdzie poziom jest zbliżony do wartości skrajnej. Zwiększone naciski 
na grunt spowodowane obecnością maszyn i masą budowli są jednym z czynników wpływających znacząco na ten 
parametr. Podczas prac budowlanych mamy gwarantowane podniesienie poziomu wód gruntowych. Nikomu nie 
trzeba przedstawiać sytuacji, gdy dwa tygodnie panują upały, a na pierwszej lepszej budowie robotnicy chodzą po 
kolana w błocie. Taki efekt pojawić się może przy budowie strzelnicy i na długie miesiące uniemożliwi korzystanie 
z obiektu.

Głębokość zwierciadła wód gruntowych ma również wpływ na późniejszą eksploatację strzelnicy. Należy oczyszczać 
wierzchnią warstwę gleby z pocisków nie rzadziej niż:

~~ 3 lata, jeśli głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 m,

~~ 5 lat, jeśli głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 3 m,

~~ 7 lat, jeśli głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m.

Warunek prawidłowego oczyszczenia spełnia się usuwając szacunkowo 80 % znajdujących się w glebie pocisków. 
Oczywistym jest, że nagromadzone pociski znajdują się w kulochwycie za celami, nie trzeba zatem przekopywać całej 
powierzchni strzelnicy.

Porada przy strzelaniach dynamicznych – dobrze jest ustawiać cele możliwie w stałych miejscach, a tor różnicować 
ścieżką dojścia. Dzięki temu uzyskamy realny efekt nie przekopując całej długości kulochwytów, a  jedynie stałe 
punkty.

Ołów to dość drogi surowiec wtórny, więc przy optymalnym wykorzystaniu strzelnicy uzyskany materiał pozwala 
pokryć koszty prac. 

Na forach specjalistycznych pojawiają się kontakty do firm posiadających uprawnienia do utylizacji odpadów ołowia-
nych. Często są to firmy zajmujące się produkcją akumulatorów. Trochę bardziej specyficzna jest oferta pewnej firmy 
z Gdyni, która produkuje balasty do jachtów z granulatu ołowianego zamkniętego w szczelnych workach z tworzywa.

21 Tu definicja, na którą zwróciłem uwagę:
 Strzelnica nie będąca budynkiem lub nie znajdująca się w budynku – określana jest w żargonie strzeleckim jako „strzelnica otwarta”. Strzelnica 

otwarta charakteryzuje się kryterium powierzchni określonym na przykład jako: obręb, działka, rejon, obwód itp. Uznać to należy za definicję. Co 
ciekawe obwód łowiecki jest podobną formą określonego kryterium powierzchni miejsca, gdzie dopuszczalne jest używanie broni palnej. 
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Istnieje również wymóg utrzymania odczynu gleby w rejonie opadu pocisku na poziomie zbliżonym do neutralnego 
(pH 6,5-8,5). Warunek prosty do spełnienia przy wykorzystaniu metod powszechnie stosowanych w ogrodnictwie.

Zwracam uwagę na te warunki, ponieważ już etap lokalizowania strzelnicy ma wpływ na późniejsze koszty i uciążli-
wość eksploatacji.

Z treści definicji strzelnicy otwartej wynika również definicja „strzelnicy zamkniętej”. 

Katalog wyłączeń dla strzelnic zdefiniowanych jako strzelnice otwarte nie dotyczy strzelnic zamkniętych i odwrotnie. 
Zastosowana mieszanka wymogów dla strzelnic otwartych i zamkniętych jednocześnie w sposób logiczny uniemoż-
liwia spełnienie postawionych bezprawnie warunków.

Ma to znaczenie dla obalenia tez postawionych w stosunkowo świeżym wyroku WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 416/16 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.

Streszczając, typowa, znana w środowisku strzeleckim próba wymuszenia zdobycia pozwolenia na budowę dla istnie-
jącej kilkudziesięcioletniej infrastruktury, wraz jednoczesnym określeniem obszaru jako grunty rolne.

Katalog obszarów wyłączonych z możliwości lokalizowania strzelnic jest zamknięty. Nie ma w treści wyłączeń znane-
go w środowisku strzeleckim zwrotu „w szczególności” lub innego o tożsamym znaczeniu. Niewłaściwe jest rozsze-
rzanie tego katalogu na inne obszary, a z naszych doświadczeń wynika, że jest to powszechnie stosowane uzasad-
nienie dla zaistniałych opóźnień lub wręcz bezczynności urzędników. Urzędnik potrafi użyć z pełnym przekonaniem 
odniesienia się do ochrony środowiska jako argumentu niemożliwego do zakwestionowania. Sytuacja taka pojawiła 
się kilkukrotnie, a w jednym przypadku nawet jako uznanie obszaru za park miejski mimo braku podstaw formalnych, 
oznaczeniu gruntu jako nieużytek i  rzeczywistym obrazie terenu jako dzikie wysypisko śmieci. To taka rozwojowa 
forma zwrotu „nie, bo nie”, albo użycie argumentu „żabki” tak jak w przypadku np. budów obwodnic.

 Źródło: http://bisonlife13.zubry.org.pl

Czerwony kwadrat to lokalizacja stada żubrów na podstawie położenia obroży telemetrycznych z  dnia 5.12.2017. 
Obszar ten to jednocześnie lokalizacja strzelnicy piechoty Studnica i rzutni granatem na CSWL Drawsko, potocznie 
wszystkim znany poligon drawski. W tym dniu prowadzone były strzelania i  to dość intensywne. Symbol ochrony 
przyrody w Polsce, jakim jest żubr, sam obala mity o szkodliwości i uciążliwości strzałów dla zwierząt. Oprócz żubrów 
w tym rejonie bytują również wilki, bobry, orły i inne cenne gatunki. Nie jest to jednorazowa sytuacja. Żubry przywę-
drowały w roku 2014, gdzie jednocześnie od tego czasu systematycznie wzrasta ilość i częstotliwość zadań szkolenio-
wych CSWL Drawsko.

http://bisonlife13.zubry.org.pl
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odległoŚĆ od zabudowaŃ MieSzkalnYcH
Przykłady praktyczne z innych krajów. Starałem się opierać na bezpośrednich relacjach strzelców, a nie na przepisach. 
Nie znamy obcych systemów prawnych więc pobieżna lektura prawa może dać złudny obraz.

~~ USA – minimum 500 ft. od zabudowań na terenach publicznych, logiczne zasady strzelania. Często publikowana 
jest mapa określająca zasady strzelań.

~~ Szwajcaria – powszechnie strzelnice zlokalizowane wśród istniejącej zabudowy (nowe obiekty również)

~~ Wielka Brytania – w praktyce lokalizację wybiera inwestor na podobnych zasadach jak w Polsce, odległość od 
zabudowań i powierzchnia terenu musi być „odpowiednia”, niejasne zasady certyfikacji i czy w ogóle istnieje jej 
wymóg, konflikt interesów inwestorów prywatnych i krajowych organizacji strzeleckich posiadających strzelnice 
związkowe, ogólnikowe regulacje, w kwestii strzelnic brak jasnych kompetencji organów. Dla strzelań z broni 
gładkolufowej na większości terenów UK wystarczy zgoda właściciela.

Żaden z wymienionych przykładów nie daje jasnej odpowiedzi, a tym bardziej gotowego modelu rozwiązań możli-
wego do adaptacji w Polsce. Inna kultura, inny poziom rozwoju strzelectwa, inny poziom wiedzy na temat działania 
broni palnej. Przykład Szwajcarii wydawałoby się godny naśladowania, ale tam niektóre strzelnice funkcjonują dłużej 
niż nabój scalony. Niczym dziwnym nie są 150. czy160. rocznice powstania obiektów.

   Mapa hrabstwa Waashoe, Nevada, USA

Przykład organizacji strzelań na terenach publicznych i położenie strzelnicy publicznej względem zabudowań. Czer-
wone okręgi mają średnicę 610 m, a w ich środku jest zamieszkały budynek. Wyraźnie widać, że strzelnica publiczna 
jest położona w odległości poniżej 300 m. Jedne z bardziej surowych restrykcji wyszukane przez Polaka mieszkające-
go w hrabstwie obok.

Słynne zawody na strzelnicy w Mogarten w Szwajcarii.  
Źródło: http://www.sportschuetzen-seengen.ch 

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla strzelectwa sprawia, że nikt nie widzi problemu w lokalizowaniu stanowiska 
strzeleckiego kilkadziesiąt metrów od domu strzelając z jednego zbocza góry w kierunku drugiego. Odległość między 
strzelnicami często nie przekracza 5 km, a nie przeszkadza to wcale w zapewnieniu niemal codziennego obłożenia 
na większości obiektów. Patrząc przez pryzmat naszego krajowego punktu widzenia szwajcarski przykład to utopia. 

http://www.sportschuetzen-seengen.ch
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Przykład w krajowych przepisach – okazuje się, że demonizowanie łowiectwa nie jest właściwym podejściem. My-
śliwi mają wypracowane odległości strzelań i warto się przyjrzeć ich sytuacji. W końcu wśród cywili są największą 
grupą posiadaczy broni, a podejście mają typowo przedmiotowe i pozbawione emocji w kwestii użycia broni. Broń to 
narzędzie w rękach człowieka, a nie symbol ideologii czy emocji.

Prawo Łowieckie (przepisy karne) dopuszcza minimalną odległość strzelań od zabudowań mieszkalnych w odległości 
100 m oraz 500 m od zgromadzeń publicznych w czasie ich trwania.

Działalność strzelnicy ma charakter ciągły, odmiennie od okazjonalnych polowań. W związku z tym, określając mi-
nimalną odległość strzelnicy od zabudowań mieszkalnych, właściwa jest wartość 500 m. W końcu nie przesuniemy 
strzelnicy kilkaset metrów dalej, bo akurat w danym momencie trwa zgromadzenie publiczne. Odległość 500 m strza-
łu od zabudowań mieszkalnych to jednocześnie postulat tzw. ekologów, określony jako propozycja zmiany w ustawie 
Prawo Łowieckie. Biorąc pod uwagę demonizację łowiectwa, w tym strzelectwa, można uznać, że w tej wartości jest 
zawarta dodatkowo pewna rezerwa dla wypracowania kompromisu. Oznacza to, że 500 m jest wartością akceptowal-
ną społecznie z pewnym nadmiarem, który zapewnia zamknięta konstrukcja strzelnicy i infrastruktura. Nadal jednak 
jest to zalecenie, a nie sztywna norma.

budowa StrzelnicY – wYMogi konStrukcYjne
Art. 46. Ust 1. Ustawy o broni i amunicji: „Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w spo-
sób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza 
ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.”

Wymóg dotyczy strzelnic zamkniętych i otwartych. Sposób spełnienia tego jedynego warunku dla konstrukcji strzel-
nicy zależy od inwestora. Ustawa o broni i amunicji pozostawia pełną dowolność w tym zakresie.

Tu właśnie leży główny problem. Nauczeni, że wszystko dostajemy na tacy w postaci norm, nie potrafimy spełnić tak 
banalnego wymogu. Czy potrzebne są takie normy? Absolutnie nie! Mamy gotowe i sprawdzone rozwiązania, po-
wstałe na równi ze strzelectwem. Normy to koszty, patologie i kolejne posady dla urzędników. Nie ma sensu norma-
lizacja infrastruktury strzeleckiej. Zasada działania broni palnej dzisiaj jest identyczna jak ponad 100 lat temu. Skoro 
proste formy infrastruktury były skuteczne 100 lat temu, to ich certyfikacja w XXI wieku nie spowoduje wzrostu ich 
skuteczności w zatrzymaniu pocisku.

typowa konstrukcja strzelnicy otwartej
Powszechną formą strzelnicy otwartej jest oś strzelecka otoczona wałem ziemnym spełniającym rolę kulochwytu. 
Właśnie taką strzelnicą są obiekty zaprojektowane jako wzorcowe dla projektu „Sokół – strzelnica w powiecie”. Jest 
to jednocześnie forma konstrukcji najmocniej kojarzona w Polsce z funkcją strzelnicy i wobec potrzeby rozwijania 
strzelectwa dynamicznego najbardziej uniwersalna.

Sztucznie tworzone obwałowanie skutecznie może być zastąpione przez naturalne ukształtowanie terenu. Użytko-
wanie naturalnego ukształtowania jako strzelnica to metoda użytkowana w  Szwajcarii praktycznie od początków 
strzelectwa. 

Prosty przykład infrastruktury przechwytującej pocisk.  
Źródło: archiwum autora.
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Była strzelnica milicyjna zamknięta w latach 90tych. Tu już zrewitalizowana. Skoro 30 lat temu takie rozwiązanie było 
skuteczne, to jest i dzisiaj, kiedy korzystamy z identycznej amunicji oraz broni o niemal identycznej konstrukcji.

 Strzelnica otwarta to również znakomity sposób na rewitalizację 
terenów zdegradowanych o małym potencjale inwestycyjnym. 
Źródło: archiwum autora.

Tu mamy prywatną inicjatywę, gdzie strzelnica zastąpi typowe dla rekultywacji zalesienie. Ukształtowanie terenu, 
będące skutkiem ubocznym prac wydobywczych, stworzyło jednocześnie wymaganą infrastrukturę.

typowa konstrukcja strzelnicy zamkniętej.
Budynek powinien spełniać podstawowe wymagania Prawa Budowlanego. Nie ma dodatkowych ustanowionych 
wymogów. Elementy przechwytujące pocisk to, zaczynając od prostych metod, piasek, granulat gumowy, elementy 
przechwytujące z bali drewnianych lub drewnianych podkładów. 

Bardziej rozwinięta forma to kulochwyt w formie żaluzji metalowych czy bloków gumowych. Zwykle ze względu na 
mniejsze wymiary strzelnicy zamkniętej zarządca samodzielnie ogranicza możliwość korzystania do broni krótkiej 
centralnego zapłonu i broni bocznego zapłonu.

  Strzelnica zamknięta S.M.B. GIWERA w Rybniku.  
Oś strzelecka 15 m. 
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Zastosowane proste rozwiązania:

 Granulat gumowy.  
Źródło: http://www.gunrangebuilder.com 

Granulat gumowy zastępuje znakomicie piasek. Nie pyli, nie chłonie wilgoci, wielokrotnego użytku, stosunkowo tani.

 Żaluzje stalowe.  
http://modern-metal-solutions.com

Żaluzje stalowe. Przykład bardziej zaawansowanych rozwiązań. Zwykle przesłonięte dodatkowo blokami lub fartu-
chami gumowymi w celu ograniczenia potencjalnych rykoszetów.

Na strzelnicy zamkniętej mocno intensyfikuje się groźba zatruciem ołowiem. Ołów nie wydala się w sposób naturalny 
z organizmu ludzkiego, gromadzi się sukcesywnie przy stałym kontakcie. Na strzelnicy zamkniętej ołów dostaje się do 
ciała najgorszą możliwą drogą, czyli metodą wziewną.

Ołowica to choroba spowodowana obecnością ołowiu w organizmie. Niezależnie od wystąpienia wstępnych obja-
wów niszczy nieodwracalnie układ nerwowy i trwale uszkadza nerki. Ponadto medycyna łączy ołowicę oraz później-
sze zachorowania na Alzheimera i Parkinsona jako przyczynę i skutek.

Rozwiązaniem jest wydajny system odciągów, bez przesady zalecane są nawet specjalistyczne spawalnicze układy 
odciągowe działające kierunkowo. Miejsce montażu odciągu najlepiej powyżej i przed strzelcem, by nie narażać go 
na wdychanie mieszanki ołowiu i resztek prochu, a właściwie całej zawartości tablicy Mendelejewa. Swoją drogą nie 
wyobrażam sobie strzelania z broni czarnoprochowej na strzelnicy zamkniętej. 
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wYMogi Mon dla Strzelnic organizowanYcH w raMacH 
projektu Strzelnica w kaŻdYM powiecie 
Wymogi minimalne:

~~ oś strzelecka o długości 100 m i szerokości 50 m dla strzelnicy nowobudowanej, 20 m szerokości dla strzelnicy 
rewitalizowanej,

~~ dodatkowe osie strzeleckie według lokalnych potrzeb,

~~ wysokość kulochwytu głównego na osi 100 m musi wynosić 5 m, 

~~ wysokość pozostałych kulochwytów musi wynosić 3 m,

~~ pomieszczenie do przechowywania wyposażenia strzelnicy (wystarczającym rozwiązaniem jest kontener morski),

~~ typowe wyposażenie w postaci stojaków na tarcze, sztywne podkłady pod tarcze, taker,

~~ utwardzona droga dojazdowa,

~~ parking na 10 samochodów osobowych,

~~ sanitariat w postaci WC (może być przenośne),

~~ ogrodzenie obiektu (może być w postaci siatki leśnej).

Strzelnice tworzone w ramach projektu „Sokół – strzelnica w powiecie” w założeniu mają być obiektami tanimi w bu-
dowie i użytkowaniu. Zawierać mają elementy najbardziej wymagane dla strzelectwa bez niepotrzebnej infrastruktu-
ry w postaci rozbudowanego zaplecza konferencyjno szkoleniowego lub/i gastronomii czy podobnych.

Przedstawione wymogi nie stanowią norm dla ogółu strzelnic, ale mogą być punktem odniesienia dla inicjatyw pry-
watnych, społecznych, czy samorządowych niezależnych od projektu „Sokół – strzelnica w powiecie”. 

Pobocznym założeniem jest właśnie udostępnienie wiedzy, by inne inicjatywy wspomóc, a nie hamować. 

Projekt „Sokół – Strzelnica w powiecie” pozwala również na rewitalizację strzelnic funkcjonujących obecnie lub istnie-
jących jedynie jako gotowa infrastruktura, często wymagająca remontu.

Źródło: https://www.google.pl/maps

fotografia satelitarna Google przedstawia strzelnicę we wschodniej Polsce, która nie doczekała się rozwoju strzelec-
twa. Teraz jest tam goły plac. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrewitalizować takie i inne tereny. Również wspomniane 
już wyrobiska, dawne tereny przemysłowe, byłe PGR, inne tereny powojskowe jak np. rewitalizacja niszczejącego 
lotniska wojskowego w okolicach Czaplinka, gdzie jest potencjał stworzenia strzelnicy 1000 m i więcej. Absolutnie 
nie podzielam opinii, że trzeba poświęcać teren potencjalnie cenny pod względem inwestycyjnym. Nawet nasza sto-
warzyszeniowa strzelnica jest umiejscowiona w dzikiej żwirowni, z której okoliczni meszkańcy zaczęci robić sobie 
darmowy śmietnik.
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Eksploatacja strzelnicy:

~~ proste prace konserwacyjne,

~~ prace porządkowe,

~~ prace ziemne przy konserwacji kulochwytów,

~~ cykliczne usuwanie pocisków zalegających w wierzchniej warstwie gleby,

~~ prace administracyjne,

~~ zaopatrzenie obiektu w materiały i akcesoria wymagane do strzelań (tarcze, podkłady usztywniające, zszywki 
etc.)

Główne koszty generować będzie bezpośrednia obsługa strzelań, czyli szkolenia, zatrudnienie doświadczonych in-
struktorów, zakupy broni i amunicji oraz konserwacja broni itp. Koszty utrzymania infrastruktury będą jedynie ułam-
kiem wymaganego budżetu.
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rozdział iii

H U B E R T  K O W A L I K 

aspekty formalne projektu  
„Strzelnica w każdym powiecie” 

Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie strzelnic w Polsce jest Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 18.39). Budowy strzelnic dotyczy Rozdział IV (art. 45-49).

Art. 45. określa, iż broń palna zdolną do rażenia celów na odległość może być używana do celów sportowych i szko-
leniowych tylko na strzelnicach. Należy przy tym pamiętać, iż istnieje możliwość strzelania z broni palnej poza strzel-
nicami. Dotyczy to m. in. broni palnej wydanej do celów myśliwskich, lecz tylko w trakcie wykonywania polowania, jak 
również broni palnej wykorzystywanej w rekonstrukcjach historycznych. Zaznaczyć należy, że broń palna do celów 
rekonstrukcyjnych jest skonstruowana w taki sposób, że nie ma możliwości razić z niej celów na odległość, powo-
duje jednak efekt wizualny i dźwiękowy. Wykorzystywana do niej jest amunicja ćwiczebna, potocznie zwana „ślepą”. 
Pamiętać również należy, że nie będzie bronią do rekonstrukcji historycznych broń w pełni sprawna, a tylko wyposa-
żona w amunicję ćwiczebną (ślepą). Takiej broni, chociażby do strzelania amunicją ćwiczebną, wolno używać tylko 
i wyłącznie na strzelnicach. 

Przepisy Ustawy o broni i amunicji nie dotyczą podmiotów wymienionych w Art. 3 UoBiA (Siły Zbrojne RP czy Policja). 
Podmioty te działają na podstawie odrębnych przepisów. 

Art. 46. Ustawy określa zasady lokalizowania oraz budowy strzelnic odnosząc się m. in. do wprowadzonego Rozpo-
rządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18 poz. 234). 
zmienionego Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 238). Musimy pamiętać, iż strzelnica 
powinna być tak skonstruowana w taki sposób, aby po wystrzeleniu pocisku w sposób zgodny z regulaminem, pocisk 
ten nie opuścił strzelnicy. Rozumieć przez to należy takie zbudowanie strzelnicy, aby po przestrzeleniu tarczy czy tra-
fieniu innego celu pocisk został zatrzymany. Ustawodawca nie określił sposobu konstrukcji elementu przechwytują-
cego. Zazwyczaj i najczęściej stosowanym elementem przechwytującym są wały ziemne. Istnieje jednakże możliwość 
wykonania innego rodzaju przechwytywaczy – murowanych, stalowych czy gumowych. Wersją najbardziej ekono-
miczną pozostaje jednak wał ziemny. Regulamin strzelnicy powinien określać, iż osoby strzelające oddają strzały tylko 
i wyłącznie w kierunku określonego i rozpoznanego celu. Sam cel powinien być usytuowany na tle przechwytywacza. 
Celem nie muszą być wyłącznie cele papierowe. Mogą nim być również inne elementy, takie jak chociażby metalowe 
cele reaktywne. 

Art. 47. określa, iż regulamin strzelnicy zatwierdza w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta). Ustawa nie określa co w przypadku, gdy z wnioskiem występuje właśnie sam wójt, bądź burmistrz (prezydent 
miasta). Pamiętać należy jednak o przesłankach zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w Rozdziale 
5 mówiącym o wyłączeniu organu bądź pracownika, jeżeli pozostaje stroną w postępowaniu. 

Art. 48. odnosi się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie 
ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. (Dz. U. nr 27, poz. 341). Powyższe rozporządzenie, 
z uwagi na swoją istotna rolę przy funkcjonowaniu strzelnicy zostanie odrębnie opisane poniżej. 

Art. 49. wskazuje, iż przepisów rozdziału nie stosuje się do strzelnic państwowych formacji uzbrojonych, które to 
posiadają własne przepisy dotyczące budowy strzelnic. 

rozporządzenie MSwia z dnia 15 marca 2000 w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic. (dz. u. z 2000 r. nr 18 poz. 234.)
Rozporządzenie to definiuje pojęcie strzelnicy jako obiektu przeznaczonego do prowadzenia strzelań szkoleniowych, 
sportowych i  rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich. Wprowadziło również funkcję „prowadzącego strzelanie”. 
Osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia strzelań musi przebywać na strzelnicy, aby strzelanie mogło się od-
bywać. Rozporządzenie definiuje również kto nadaje uprawnienia dla „prowadzących strzelanie”. Katalog podmiotów 
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został zamknięty i  stanowi, że przeszkolenie może przeprowadzić Policja, Siły Zbrojne RP, Polski Związek Strzelec-
twa Sportowego lub Liga Obrony Kraju. Dodatkowo Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 51, 
poz. 618) zmieniające powyższe Rozporządzenie uprawniło dodatkowo Polski Związek Łowiecki jako uprawniony 
do prowadzenia szkoleń dla „prowadzących strzelanie”. Nakłada ono również na właściciela lub zarządcę strzelnicy 
obowiązek opracowania regulaminu obiektu, dając możliwość uszczegółowienia lub określenia dodatkowych wy-
mogów i zasad bezpieczeństwa. Nie mogą one jednak być niezgodne z cytowanym rozporządzeniem. Wzorcowy re-
gulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 
r. Określa on między innymi obowiązki osoby „prowadzącego strzelanie”, w tym jej odpowiedzialność. Prowadzący 
strzelanie dba o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na strzelnicy, w tym osób towarzyszących. „Pro-
wadzący strzelanie” wyznacza stanowiska strzeleckie oraz prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy. Książka re-
jestru pobytu na strzelnicy powinna zostać wypełniona przed rozpoczęciem strzelania, a użytkownik własnoręcznym 
podpisem powinien potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem strzelnicy. Istotnym 
jest, aby osoba przebywająca na strzelnicy mogła zapoznać się z regulaminem i wspomnianymi zasadami. Unikniemy 
dzięki temu niedomówień w sprawie zasad panujących na terenie obiektu. 

Strzelnica jest miejscem bardzo specyficznym. Panujące tu zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dotyczą 
one zarówno samych strzelających, jak i osób nie strzelających, a przebywających na strzelnicy. Zabronione jest mię-
dzy innymi wchodzenie osób postronnych na stanowiska strzeleckie czy samą styczność z bronią. Niedopuszczal-
nym jest również spożywanie alkoholu na strzelnicy oraz przebywanie osób nietrzeźwych na jej terenie. Prowadzący 
strzelanie w przypadku gdy na terenie strzelnicy znajdą się osoby nietrzeźwe, jako osoba odpowiedzialna za bezpie-
czeństwo na terenie obiektu, ma prawo żądać opuszczenia terenu przez takie osoby. W przypadku stwierdzenia, że 
alkohol spożywany jest przez osoby posiadające broń palną, bądź też na strzelnicy znajduje się osoba posiadająca 
broń palną w stanie nietrzeźwości, prowadzący strzelanie powinien zawiadomić najbliższy organ Policji. 

Obiekt jakim jest strzelnica powinien posiadać umieszczony w widocznym miejscu regulamin, tak aby wszystkie oso-
by przebywające na jego terenie mogły się z nim zapoznać. 

W Rozporządzeniu znajduje się zapis mówiący o umieszczeniu w widocznym miejscu „decyzji o dopuszczeniu strzel-
nicy do użytkowania”. Zapis ten jednak powinien zostać usunięty z Rozporządzenia z 2000 r., ponieważ nie posiada 
umocowania w  Ustawie o  broni i  amunicji. W  czasie wprowadzania Rozporządzenia w  Ustawie o  broni i  amunicji 
funkcjonowało „dopuszczenie strzelnicy do użytkowania”. Zapis Rozporządzenia odnosił się właśnie do tego punktu 
Ustawy o broni i amunicji. Jednak po nowelizacji UoBiA w 2003 – z Ustawy został wykreślony zapis dotyczący dopusz-
czenia strzelnicy do użytkowania, pozostawiając jedynie wymóg zatwierdzenia regulaminu strzelnicy przez wójta/
burmistrza (prezydenta miasta).

W związku z powyższym w trakcie prowadzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy nie 
jest zasadne zarówno żądanie przez wójta/burmistrza dostarczenia dopuszczenia obiektu do użytkowania, jak rów-
nież nie ma zastosowania zapis mówiący o umieszczeniu takiej decyzji na strzelnicy, gdyż gdy nie ma on w chwili 
obecnej umocowania w obowiązującej Ustawie o broni i amunicji. W widocznym miejscu natomiast powinien znajdo-
wać się plan obiektu z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji czy miejsca instalacji 
środków łączności. Nie ma wymagań dotyczących samego punktu sanitarnego. Rozsądnym wydaje się umieszczenie 
w nim apteczki w formie mobilnej (torba medyczna) z wyposażeniem niezbędnym do opatrywania ran postrzało-
wych. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia takiego zdarzenia, chociażby samopostrzelenia się uczestnika strze-
lania. W dobie cyfryzacji większość osób dysponuje telefonami komórkowymi, jednak przed rozpoczęciem strzelania 
należy upewnić się czy dysponujemy przenośnym środkiem łączności, gdzie on się znajduje i czy bateria telefonu 
jest naładowana. Ewentualnie czy znajdują się na terenie strzelnicy osoby posiadające telefon komórkowy, z którego 
będziemy mogli wezwać pomoc. 

Rozporządzenie MSWiA określa również odpowiedzialność za powstałe podczas strzelania szkody. Należy jednak pa-
miętać, iż odpowiedzialność dotyczy swoich kompetencji. Trudno jest zatem, w przypadku zaistnienia wypadku na 
skutek niesprawnej chociażby broni czy amunicji, obarczać właściciela terenu, na którym strzelnica się znajduje czy 
też zarządcę strzelnicy. 

W cytowanym Rozporządzeniu znajduje się również zapis mówiący o przemieszczaniu się po strzelnicy z bronią rozła-
dowaną z zamkami w tylnym położeniu (o ile konstrukcja broni to umożliwia). Bardzo dobrą praktyką jest stosowanie 
«flag bezpieczeństwa», które uniemożliwiają umieszczenie amunicji w komorze nabojowej, a samym osobom prze-
bywającym na strzelnicy sygnalizują, iż broń w trakcie przenoszenia nie jest załadowana. 
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Za przebieg strzelania odpowiada prowadzący strzelnie. On wydaje zgodę na rozpoczęcie strzelania, a po odbyciu 
strzelania ma obowiązek dokonania sprawdzenia broni osób korzystających ze strzelnicy. Niedopuszczalne jest łado-
wanie broni w czasie, gdy przy tarczach znajdują się osoby. 

We wzorcowym regulaminie funkcjonowania strzelnic zostały określone zasady zachowania się osób przebywają-
cych na strzelnicy. Mają one obowiązek stosować się do regulaminu obiektu. Dzieciom wolno przebywać na strzelni-
cy wyłączenie pod bezpośrednim nadzorem rodziców bądź opiekunów, a zwierzęta muszą znajdować się na uwięzi. 
Osoby naruszające panujące na strzelnicy zasady można usunąć z terenu obiektu. Należy pamiętać, że we wniosku 
skierowanym do danego organu w celu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy można dookreślić dodatkowe zasady 
czy regulacje, o ile nie są one sprzeczne z wzorcowym regulaminem strzelnic. 

Kolejnym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania strzelnic jest Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i funkcjonowania 
strzelnic. Nie dotyczy ono jednak obiektów wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. W sy-
tuacji jednak gdy jedna z formacji, o których mowa powyżej, chciałaby skorzystać ze strzelnicy cywilnej taka możli-
wość oczywiście istnieje. Korzystanie z obiektu nakłada jednak obowiązek dostosowania się w trakcie strzelania do 
regulaminu obiektu, a sposoby postępowania na strzelnicy nie mogą być z nim niezgodne.

Dodatkowo określono miejsca, gdzie strzelnicy lokalizować nie wolno. Wg Ministerstwa Środowiska, na terenie 
parków narodowych czy rezerwatów nie wolno lokalizować żadnych strzelnic. Zapis ten dotyczy zarówno strzelnic 
otwartych, jak i zamkniętych, Rozporządzenie odnosi się do strzelnic niebędących budynkiem, na których poziom 
wód gruntowych wynosi mniej niż 1m. Niedozwolone jest lokalizowanie strzelnic na terenach przewidzianych pod 
zabudowę mieszkaniową, pod szpitale, domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym bądź wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, czy w końcu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Z punktu widzenia inwestora przed rozpoczęciem procesu budowy zasadnym jest sprawdzenie w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia danego gruntu czy nie podlega on wyłączeniu z uwagi wła-
śnie na swoje przeznaczenie. Drugim ważnym warunkiem jest określenie poziomu wód gruntowych w drodze opinii 
geotechnicznej terenu. Poziom wód gruntowych będzie miał znaczenie z  uwagi na wymóg oczyszczania samych 
wałów. Rozporządzenie MŚ określa bowiem, iż w zależności od poziomu wód gruntowych nakładany jest obowiązek 
oczyszczania wałów ziemnych. I tak, jeżeli poziom wód gruntowych wynosi od 1 do 2 metrów – wały będzie trzeba 
oczyszczać w okresie do 3 lat. Jeśli poziom wód gruntowych wyniesie od 2 do 3 m – wały będzie trzeba oczyszczać nie 
rzadziej niż co 5 lat, natomiast jeżeli poziom wód gruntowych wynosi powyżej 3 m – wały należy oczyszczać w okresie 
czasu nie przekraczającym 7 lat. 

Na polskim rynku funkcjonują firmy zajmujące się oczyszczaniem wałów ze znajdujących się w nich pocisków. Nie-
jednokrotnie wykonanie takiego oczyszczenia odbywa się bezkosztowo. firmy te bowiem w rozliczeniu przyjmują 
pozyskany z wałów materiał.

W  odniesieniu do przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w  sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic, który określa możliwość strzelania «rekreacyjnego», w  sprzeczności stoi Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska zakazujące lokalizowania strzelnic na terenach przewidzianych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podob-
nie odnosi się do terenów w okolicach szkół, gdzie kiedyś znajdowały się strzelnice bądź znajdują się, lecz obecnie 
nie funkcjonują. Jeżeli na terenie znajdują się budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub 
młodzieży lokalizować strzelnicy tam nie wolno. Oznacza to, że strzelnic nie można lokalizować na terenach leżą-
cych w  bezpośrednim sąsiedztwie szkół czy ośrodków sportowych, w  których dzieci przebywają. Podobnie zapis 
nie przewiduje lokalizacji strzelnic na terenach przeznaczonych na cele uzdrowiskowe. Tereny uzdrowiskowe zosta-
ły określone z kolei przez Ministerstwo Zdrowia i wyłączają 45 terenów z możliwości zlokalizowania tam strzelnicy. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska odnosi się również do poziomu emitowanego hałasu, zakazując przekroczenie 
dopuszczalnych wartości. Nakłada również na właściciela czy zarządcę obiektu konieczność utrzymywania odpo-
wiedniego odczynu kwasowości gleby. 

Powyższe uregulowania prawne dotyczące zasad funkcjonowania i lokalizowania strzelnic zostały opracowane po-
nad kilkanaście lat temu. Niektóre z nich stoją w chwili obecnej w sprzeczności ze sobą lub ich umocowanie w Usta-
wie o  broni i  amunicji wygasło. Wydaje się zasadne rozważenie możliwości wprowadzenia pewnych zmian oraz 
dostosowanie ich do obecnych potrzeb. Przykładem może być chociażby kwestia wprowadzenia obowiązkowego 
wyposażenia punktu sanitarnego, którego wyposażenie nie jest obecnie nigdzie określone czy też wprowadzenia 
procedury zatwierdzenia regulaminu strzelnicy przez danego wójta burmistrza czy prezydenta miasta, aby wyelimi-
nować uznaniowość w tym zakresie. 
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rozdział iV

D A R I U S Z  N A W R O C K I

ekonomia cyklu życia strzelnicy – wstępne założenia 
budowy i rewitalizacji strzelnic

Statystyki pokazują, że Polacy czują się mniej bezpiecznie, znacząco wzrasta liczba składanych wniosków o wydanie 
pozwolenia na posiadanie broni, a także można zaobserwować znaczny wzrost zakupu broni czarnoprochowej.

Naszym celem jest zapewnić odpowiednie profesjonalne przeszkolenie strzeleckie oraz nauczyć bezpiecznego po-
sługiwania się bronią. W tym celu potrzebujemy strzelnicy. Jak ją wybudować i jakie wiążą się z tą inwestycją zadania 
postawione przed samorządami? Jak sprawić by stała się ona chętnie odwiedzanym miejscem, a nie tylko kolejną 
atrakcją turystyczną?

W 2018 roku rusza program „Budowa i rewitalizacja strzelnic”, który ma być realizowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej oraz samorządy. Ideą tego programu jest strzelnica otwarta dla wszystkich w każdym powiecie i prowa-
dzona przez samorząd terytorialny. Program MON zakłada 5-letnie umowy na prowadzenie zajęć strzeleckich w wy-
miarze 100 godzin w miesiącu oraz zwrot 80% kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze pytania jakie każdy samorządowiec powinien sobie zadać przed przystąpieniem do tego programu to: 
Czy chcę mieć zysk czy jedynie pokryć koszty związane z budową i utrzymaniem strzelnicy? Co dalej z obiektem, gdy 
umowy wygasną?

Dobrze zorganizowany i  przyjazny mieszkańcom obiekt może być dochodową inwestycją i  warto tę szansę 
wykorzystać.

Przedmiotem opracowania są wstępne założenia techniczno-ekonomiczne budowy strzelnicy. Ostateczna wielkość 
obiektu i koszt jego budowy wyniknie z zamierzeń inwestora.

1. Miejsce
Działka co najmniej 1 ha. Stwarza to szansę realizacji obiektu, który spełni założenia programu MON. Na takiej po-
wierzchni możemy już bez problemu wybudować oś strzelecką o wymaganych wymiarach 50x100m oraz zaplecze 
techniczne. 

Jednak myśląc przyszłościowo wart rozważenia jest większy obiekt czy budowa dodatkowych wałów ochronnych, 
które pozwolą nam na zwiększenie liczby osi i prowadzenie odrębnych od MON zajęć strzeleckich. Taką szansę dosta-
ją już istniejące strzelnice, które mogą powiększyć swój obiekt i zainwestować w infrastrukturę.

2. projektowanie obiektu
a. Sporządzenie projektu budowy lub rozbudowy strzelnicy.

b.  Raport oddziaływania naszej inwestycji na środowisko uwzględniający oddziaływanie przedsięwzięcia na eta-
pach jego realizacji i eksploatacji.

c. Pozwolenie na budowę.

d. Przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne.
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3. przygotowanie obiektu
Oprócz budowy osi strzeleckich oraz jej wyposażenia w cele metalowe i tarcze strzeleckie, budowy wałów ochron-
nych, ogrodzenia i ustawienia znaków ostrzegawczych, musimy zadbać o zaplecze techniczne.

Niezbędne jest pomieszczenia do przechowywania narzędzi, wyposażenia strzelnicy, celów. Powinniśmy również po-
myśleć o biurze i toaletach. 

Bardzo istotnym elementem inwestycji poprawiającym komfort uczestnikom strzelań są wiaty, które będą stanowić 
ochronę przed niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi oraz miejsce do wypoczynku między strzelaniami oraz 
grillowania.

Kosztem dodatkowym uatrakcyjniającym pobyt na strzelnicy, a także zapewniającym bezpieczeństwo obiektu oraz 
osób z niej korzystających jest oświetlenie osi strzeleckich i monitoring.

4. zakup broni i amunicji oraz posiadanie magazynu broni.

5. zarządca obiektu
Należy poważnie rozważyć dwie opcje:

a. bezpośredni nadzór nad obiektem sprawowany przez Samorząd,

b. wydzierżawienie obiektu właściwej instytucjom takim jak:

  –  stowarzyszenia o charakterze proobronnym i prowadzona przez nich działalność pokrywająca koszty utrzyma-
nia obiektu; 

  –  placówki oświatowe, które posiadają doświadczonych szkoleniowców, swoją broń i magazyn broni, a co za tym 
idzie generować zyski i rozwijać nasz obiekt.

6. koszty związane z utrzymaniem obiektu
a. podatek gruntowy,

b. koszt sanitariatu i wywozu śmieci,

c. opłaty za prąd, wodę, telefon,

d. serwis, na który składają się bieżące naprawy, zakup narzędzi, materiałów, paliwa do kosiarki

e. zakup kasy fiskalnej i terminala do transakcji bezgotówkowych

f. koszty zatrudnienia obsługi strzelnicy, tj.:

  –  instruktor strzelectwa – na początek warto rozważyć jednego lub dwóch instruktorów, najlepiej z wieloletnim 
doświadczeniem, pracowników służby mundurowych z fachową wiedzą, dotyczącą również prowadzenia za-
jęć dla osób cywilnych,

  –  prowadzący strzelanie, który posiada wiedzę i umiejętności dotyczące strzelectwa oraz będzie odpowiedzialny 
za przestrzeganie regulaminu strzelnicy, a dodatkowo zajmie się nadzorem bezpośrednim nad obiektem,

  –  osoba do prowadzenia biura, zajmująca się zaopatrzeniem i stroną administracyjną, czyli dokumentacją, kore-
spondencją, odbieraniem telefonów, prowadzeniem terminarza i strony internetowej oraz profilu w mediach 
społecznościowych,

  –  księgowa lub biuro rachunkowe, które zajmie się kompleksową obsługą firmy w zakresie rachunkowości od 
uporządkowania wystawionych rachunków, poprzez dopilnowanie wszystkich spraw kadrowo-księgowych, po 
zapłacenie podatku dochodowego,

g. koszty promocji i reklamy.
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OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

Podatek gruntowy 1 0 zł 0 zł

Sanitariat 1 300 zł 300 zł

Prowadzący/techniczny 1 3 000 zł 3 000 zł

Instruktor 2 5 000 zł 10 000 zł

Energia elektryczna 1 200 zł 200 zł

Serwis 3 000 zł

Księgowość 1 1 500 zł

Administracja 1 500 zł

Strona www, tel. 300 zł

Razem 19 800 zł

7. zwrot poniesionych kosztów
a.  Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem są wysokie stawki za korzystanie ze strzelnicy jednak przy wzroście 

konkurencji w tej branży jest to działanie krótkofalowe.

b. Wynajęcie strzelnicy osobom z własną bronią

c.  Bogaty arsenał broni – poniesione nakłady finansowe związane z zakupem broni zwrócą się dzięki możliwości 
wypróbowania nowych czy historycznych jednostek także przez osoby posiadające własną broń.

d. Organizacja imprez promujących strzelectwo

e.  Organizacja zawodów zapewniających strzelcom możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 
oraz integrację ze środowiskiem strzeleckim

f.  Prowadzenie szkoleń, które przyciągną strzelców chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób rozpoczynają-
cych dopiero swoją przygodę ze strzelectwem. Na tym polu są ogromne możliwości – dajemy broń, możliwość 
obycia się z bronią i przeszkolenia, poznania nowych technik zastosowania broni od np. użytkowych technik za-
stosowania broni, po szkolenia ze strzelania dynamicznego po test fBI, co zaowocuje przygotowaniem dobrych 
strzelców na przyszłe potrzeby wojska i obrony terytorialnej.

Realny 245

Wpływy Liczba / h Liczba stanowisk Cena Razem

OT / h 105 10 4 zł 4 200 zł

Planowany / h 145 10 10 zł 14 000 zł
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bezpieczeństwo pracy szkoleniowej  
i organizacja zajęć

Poruszając tematykę bezpieczeństwa pracy szkoleniowej należy zwrócić uwagę na jej dwa aspekty. Pracę tę możemy 
rozpatrywać pod względem bezpieczeństwa prawnego oraz bezpieczeństwa fizycznego osób prowadzących zajęcia 
szkoleniowe. 

i. bezpieczeństwo prawne
Na bezpieczeństwo prawne składają się między innymi takie elementy jak:

1. Znajomość aktów prawnych, powszechnie obowiązujących, regulujących funkcjonowanie strzelnic oraz regu-
lację dotyczące broni palnej. Mam tu na myśli takie akty prawne jak ustawy (np. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji22), rozporządzenia (np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji23). Wyżej wymienione akty praw-
ne w sposób ogólny charakteryzują poszczególne elementy związane z problematyką broni palnej oraz strzelnic 
i obowiązują na terenie całego kraju. Postanowienia ustaw i rozporządzeń budują prawa i obowiązki, posiadaczy 
broni palnej oraz ich użytkowników. Określają w sposób ogólny możliwości ich doprecyzowania w określonych 
wypadkach na konkretnych obiektach (np. regulaminy strzelnic). Są podstawą prawną do podejmowania decyzji 
w sprawach pozwolenia na broń (np. w przypadku wydawania pozwoleń oraz ich cofania). Odpowiednia zna-
jomość tych regulacji u prowadzącego zajęcia ze szkolenia strzeleckiego w dużym stopniu wpływa na szybkość 
oraz słuszność podejmowania decyzji, co z pewnością wpływa na bezpieczeństwo prawne w przypadku wystą-
pienia sytuacji nadzwyczajnej na strzelnicy. 

2. Znajomość regulaminu strzelnicy, na której prowadzone są zajęcia.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego re-
gulaminu strzelnic 24 określa podstawowe zagadnienia związane uregulowaniami dotyczącymi regulaminu strzel-
nicy. Zarządca/właściciel strzelnicy może w granicach prawa określać pozostałe uregulowania dotyczące działal-
ności obiektu, sposobu postępowania osób przebywających na strzelnicy oraz sposobu korzystania. Korzystanie  
z obiektu w sposób niezgodny z regulaminem może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne w przypadku 
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej podczas prowadzenia zajęć. 

4. Znajomość praw i  obowiązków prowadzącego szkolenie strzeleckie. Osoba prowadząca szkolenie musi znać 
swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu strzelnicy. Musi wiedzieć do czego jest zobligowana na da-
nym obiekcie oraz jakie ma prawa względem osób, z którymi prowadzi szkolenie. Nieznajomość z tego zakresu 
może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej np. za niedopełnienie 
obowiązków, przekroczenie uprawnień itp. 

22 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839

23 Dz. U. z  2014 r. poz. 1224

24 Dz.U. z 2000 r. nr 18 poz. 234, z późn. zm. 
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ii. bezpieczeństwo fizyczne
Na bezpieczeństwo fizyczne mają wpływ elementy, które bezpośrednio występują podczas prowadzenia zajęć szko-
leniowych. Najważniejsze z nich (według mnie) zostały przedstawione poniżej.

5. Znajomość zasad bezpieczeństwa i  zrozumiałe ich przekazanie osobom uczestniczącym  
w szkoleniu. Oczywistą rzeczą jest to, że osoba prowadząca zajęcia szkoleniowe ma obowiązek znać warunki 
bezpieczeństwa, stosować je oraz wymagać ich przestrzegania. Ważnym jednak elementem związanym z tym 
zagadnieniem jest to, że prócz tego, że ma obowiązek je znać, powinien jeszcze w sposób czytelny i zrozumiały 
przedstawić osobom uczestniczącym w szkoleniu. Osoby przebywające na strzelnicy muszą otrzymać czytelną  
i jasną informację dotyczącą bezpiecznego korzystania ze strzelnicy. Jeśli otrzymają taką informację będą zdecy-
dowanie łatwiej mogły stosować się do postanowień regulaminu obiektu. 

6. Współpraca pomiędzy prowadzącymi. Zgranie w zespole osób prowadzących zajęcia szkoleniowe buduje po-
czucie bezpieczeństwa wśród osób biorących udział w szkoleniu. Przedstawianie w taki sam sposób treści na-
uczania, ten sam sposób wykonywania czynności budują wśród osób przebywających na strzelnicy zaufanie do 
prowadzących, łatwiejsze przyswajanie treści nauczania, co w sposób znaczący wpływa na szybkość uczenia się. 
Daje większą pewność i obycie z bronią co pozytywnie wpływa na poprawne zachowywanie się na strzelnicy.

7. Doświadczenie i wyobraźnia osób prowadzących zajęcia szkoleniowe. Osoby prowadzące zajęcia na strzelnicy 
z natury rzeczy spotkały się z niejedną sytuacją, która w sposób negatywny wpływała na bezpieczeństwo. Do-
świadczenie oraz wyobraźnia tych osób jest kluczowym elementem wpływającym na bezpieczeństwo fizycz-
ne. Osoby te, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności oraz wyobraźnię, potrafią przewidzieć możliwość 
wystąpienia sytuacji niepożądanej i wyprzedzić o ułamek sekundy postępowanie osób łamiących warunki bez-
piecznego posługiwania się bronią. Dlatego bardzo ważny jest dobór kadry szkoleniowej oraz osób nadzorują-
cych funkcjonowanie strzelnicy. 

8. Znajomość grupy szkoleniowej. Zważywszy na to, że na strzelnicy mamy do czynienia z ludźmi o różnym pozio-
mie wyszkolenia, począwszy od laików, którzy przyszli pierwszy raz i nigdy nie trzymali broni w rękach, skoń-
czywszy na profesjonalistach, którzy już wystrzelali setki tysięcy sztuk amunicji, osoby nadzorujące szkolenie 
powinny mieć rozeznanie co do wyszkolenia osób przychodzących na obiekt. Powinny także na bieżąco weryfi-
kować te informacje zadając pytania oraz przyglądając się osobom przebywającym na obiekcie i wykonujących 
czynności z bronią. Rozeznanie się w tym zagadnieniu ułatwia pracę prowadzącym zajęcia, a to z kolei wpływa 
na bezpieczeństwo prowadzenia zajęć. 

9. Doskonalenie i wymiana doświadczeń. Zważywszy na fakt, iż kto się nie rozwija, ten w rzeczywistości się cofa, 
doskonalenie umiejętności osób prowadzących szkolenie oraz wymiana pomiędzy nimi doświadczeń powoduje 
polepszenie warsztatu nauczyciela oraz zwiększa poziom wyobraźni przez zaznajomienie się z sytuacjami, z któ-
rymi osobiście nie miał do czynienia, ale czerpie z doświadczeniach innych. 

10. Organizacja zajęć 

11. Stosowanie zasad dydaktyki. Poprawne stosowanie zasad dydaktyki pozytywnie wpływa na proces nauczania 
i uczenia się. Ułatwia uczącym się przyswajanie wiedzy i umiejętności a nauczycielowi ułatwia pracę. Bardziej 
efektywny proces nauczania i uczenia się powoduje szybsze wdrożenie w bezpieczne procedury zachowania na 
strzelnicy i pewność postępowania z bronią palną, co w bardzo dużym stopniu wpływa pozytywnie na poziom 
bezpieczeństwa zajęć szkoleniowych. Najważniejsze zasady dydaktyki to: 

1) Zasada świadomej aktywności uczniów

2) Zasada poglądowości

3) Zasada przystępności

4) Zasada systematyczności

5) Zasada łączenia teorii z praktyką

6) Zasada trwałości wiedzy i umiejętności

7) Zasada indywidualizacji i zespołowości

8) Zasada kształtowania umiejętności uczenia się

9) Zasada ustawiczności kształcenia”25

25 B. Polak, Podstawy teorii kształcenia, Szczecin 2013 r., str. 41-42
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MagazYn broni
Zagadnienia poruszające problematykę magazynu broni są sprecyzowane w  rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji26 
wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji27. Rozporządzenie to określa 
szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez podmioty 
określone w rozporządzeniu. 

Według postanowień rozporządzenia broń i  amunicję przechowuje się w  odpowiednio przystosowanym do tego 
celu pomieszczeniu – magazynie broni lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według 
normy PN-EN 14450.

Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi pomieszczenia w którym można usytuować magazyn broni są :
~~ oddzielne pomieszczenie w budynku,
~~ niepalna konstrukcja, 
~~ murowane ściany,
~~ usytuowane w miarę możliwości na piętrze,
~~ dodatkowo magazyn broni musi posiadać:

1)   „gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy;
2)   drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub 

zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą 
stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynaj-
mniej na jeden zamek, co najmniej w klasie „7” według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową zamykaną na 
kłódkę, co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320;

3)   okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm × 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm, oraz zamoco-
waną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z pła-
skowników stalowych o  wymiarach nie mniejszych niż 8 mm × 30 mm; odstęp między prętami w  kracie 
ma nie przekraczać wymiarów 120 mm × 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; 
dopuszcza się zamiennie montaż szyb kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy PN-EN 1063 lub 
równoważnej, albo o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej w klasie P4A według normy PN-EN 
356, bez możliwości otwierania;

4)   zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-
-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodo-
bowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną;

5)   skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ 
BROŃ”, w miejscu ładowania i rozładowywania broni.”28

Powyższe warunki muszą być spełnione, aby upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Komendanta Sto-
łecznego) Policji funkcjonariusz Policji mógł stwierdzić w protokole, czy magazyn broni spełnia warunki określone 
w rozporządzeniu oraz czy sposób zabezpieczenia broni i amunicji jest zgodny z wymogami.

Podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29 ust. 
1 pkt. 3–7 ustawy o broni i amunicji, przechowują je w magazynie broni, w urządzeniach spełniających wymagania 
co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Podczas przechowywania broni magazynki powinny być odłączone oraz rozładowane. Jeśli zaś chodzi o  warunki 
przechowywania broni powinny one uwzględniać wymagania jej producenta.

Amunicja do broni palnej jest przechowywana w pudełkach lub pojemnikach w sposób uniemożliwiający uderzenie 
w spłonkę naboju z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie powinna być przechowywana w magazynkach nabojowych.

W magazynie broni można również przechowywać broń używaną podczas zawodów sportowych, zgrupowań, szko-
leń, wystaw oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych29.

26 Dz. U. dnia 16 września 2014 r. Poz. 1224

27 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839

28 § 4. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji (Dz. U. dnia 16 września 2014 r. Poz. 1224)

29 § 3. 4. tamże.
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Klucze do magazynu broni przechowuje kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję lub zatrudniona przez 
niego i upoważniona pisemnie osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni wydane na podstawie art. 30 
ust. 1 i 2 ustawy o broni i amunicji30.

Podmiot posiadający broń i amunicję jest zobowiązany prowadzić ewidencję posiadanej broni i amunicji. Ewidencję 
tą przechowuje się w magazynie broni wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji.

Ewidencja posiadanej broni zawiera:

1) nazwę i markę broni;

2) kaliber broni i rok produkcji;

3) numer i serię broni;

4) inne cechy identyfikacyjne broni, w tym wyposażenie dodatkowe;

5) podstawę nabycia broni lub jej przejęcia;

6) datę zewidencjonowania;

7) podstawę i datę przekazania broni wraz z określeniem jednostki, do której broń przekazano;

8) podstawę i datę zdjęcia broni z ewidencji wraz z podpisem osoby upoważnionej.31

Ewidencja posiadanej amunicji zawiera:

1) „kaliber i typ amunicji;

2) podstawę nabycia amunicji lub jej przejęcia z innej jednostki;

3) ilość zakupionej lub przejętej amunicji;

4) informacje o stanie amunicji, w tym jej przychód i rozchód.”32

Wydawanie broni i amunicji z magazynu broni oraz jej zdawanie podlega rejestracji w ewidencji wydawania –przyj-
mowania broni i amunicji.

Ewidencja ta zawiera:

1  „datę i godzinę wydania/przyjęcia broni;

2) nazwę i markę broni;

3) kaliber broni i rok produkcji;

4) numer i serię broni;

5) ilość magazynków;

6) numer świadectwa broni;

7) imię, nazwisko i podpis wydającego/przyjmującego/zdającego broń.”33

Natomiast ewidencja wydawania – przyjmowania amunicji powinna zawierać następujące dane:

1) „datę i godzinę wydania/przyjęcia amunicji;

2) rodzaj i kaliber wydawanej/przyjmowanej amunicji;

3) ilość wydawanej/przyjmowanej amunicji;

4) imię, nazwisko i podpis wydającego/przyjmującego/zdającego amunicję.”34

Karty ewidencji są: 

a. ponumerowane, 

b. przeszyte,

c. opatrzone na ostatniej stronie pieczęcią podmiotu posiadającego broń i amunicję35.

30 § 3. 6. tamże. 

31 § 9. 3. tamże.

32 § 9. 4. tamże.

33 § 10. 2. tamże.

34 § 10. 3. tamże.

35 § 11. 1. tamże.
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Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w ewidencji są:

a. kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję;

b. lub osoby przez niego pisemnie upoważnione36.

Wpisy w ewidencji nie mogą być wymazywane ani w inny sposób usuwane, a zmiany wpisów są dokonywane kolo-
rem czerwonym w sposób czytelny, ze wskazaniem daty zmiany i nazwiska osoby uprawnionej do dokonania takiej 
zmiany. Zmiana wpisu w ewidencji jest opatrzona podpisem osoby uprawnionej do dokonania takiej zmiany37.

„Ewidencja może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji pod warun-
kiem zastosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz 
z kopią zapasową oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez pod-
miot posiadający broń i amunicję przez okres 5 lat od dokonania ostatniego wpisu”38.

„Dane zawarte w ewidencji chroni się przed:

1) przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) kradzieżą;

3) zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym również za pomocą złośliwego oprogramowania”.39

Uczestnicy konferencji mogli wypróbować swoje umiejętności na 
symulatorach strzeleckich

36 § 11. 2. tamże,

37 § 11. 3. tamże,

38 § 11. 4. tamże,

39 § 11. 5. tamże,
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M A R E K  K O W A L C Z Y K 

bezpieczeństwo strzelnic

Projekt budowy strzelnic w  każdym powiecie powinien stwarzać możliwości odnowienia infrastruktury strzelnic 
w Polsce, które miałyby za zadanie odbudowanie szeroko rozumianej kultury strzeleckiej w Polsce. Obiekty te po-
winny zatem służyć formacjom mundurowym, jak również budowaniu potencjału obronnego przez kształcenie kadr 
Wojsk Obrony Terytorialnej, uprawianiu strzelectwa sportowego oraz kształceniu młodzieży w tym zakresie.

Jak wiemy, strzelectwo w naszym kraju zostało znacznie zdegradowane, zarówno z powodu ograniczonego dostę-
pu do broni, jak i malejącej ilości obiektów strzeleckich. Dopiero na przestrzeni ostatnich latach można zaobserwo-
wać znaczny wzrost zainteresowania strzelectwem w Polsce. Na przeszkodzie do dynamicznego rozwoju stoi przede 
wszystkim brak odpowiedniej ilości strzelnic dla wojska, policji, służb mundurowych oraz brak infrastruktury dla 
strzelectwa sportowo-rekreacyjnego na poziomie strukturalnym. Tak duże zapotrzebowanie na możliwości szkolenia 
strzeleckiego wymuszają konieczność optymalnego wykorzystania projektowanych obiektów strzeleckich. Konse-
kwencją tego między innymi jest potrzeba dostosowania wzorcowego regulaminu strzelnic do aktualnych wymo-
gów tak szerokiego grona strzelców i tym samym dostosowania warunków bezpieczeństwa do potrzeb wszystkich 
użytkowników obiektów strzeleckich. 

W związku z powyższym należy co najmniej podjąć kroki w celu zmiany martwych zapisów niniejszego regulami-
nu, jak również rozważyć możliwość zunifikowania go do wymogów szkoleń realizowanych przez różne środowiska 
strzeleckie. Dopiero dzięki takiej zmianie powstałaby możliwość skutecznego wykorzystania obiektów w  pełnym 
spektrum potrzeb. 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym zakresie bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy jest Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic 
ze zm., który określa:

1) warunki korzystania ze strzelnicy,

2) sposób obchodzenia się z bronią,

3) sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

Wystawcy z zaangażowaniem prezentowali swoją ofertę
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Poniżej przedstawiam treść obowiązującego, wzorcowego regulaminu, wraz z  proponowanymi zmianami oraz 
komentarzem.

wzorcowY regulaMin  
bezpiecznego funkcjonowania Strzelnic

rozdz. 1 
warunki korzystania ze strzelnicy

1.  Prowadzący strzelanie:

1)  odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2)  wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego 
pobytu,

3)  prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b)  nr pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie po-
siada on pozwolenia na broń,

c)  oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeń-
stwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2.  Na strzelnicy zabrania się:

1)   osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczno-
ści z bronią, 

2)   używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3)   spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących 
po ich wpływem.

3.  Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1)  regulamin strzelnicy,

2)  decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,(proponowana zmiana) 

11 lipca 2003 r. na mocy art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) weszła w życie zmiana art. 47 ustawy o broni i amunicji, która nie została uwzględniona  
w  Załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. (Dz. U. nr 18, poz. 234 ze zm.). W związku powyższym 
pkt 2 pozostaje w ww. regulaminie w wyniku zaniechania legislacyjnego.

3)   Plan strzelnicy z oznaczeniem:

 a) stanowisk strzeleckich, 

 b) punktu sanitarnego, / apteczki, (proponowana zmiana)

Mając na uwadze ekonomię gospodarowania środkami z budżetu państwa i znikomy poziom zagrożeń życia i zdro-
wia, a ponadto obowiązek przeszkolenia prowadzącego strzelanie w zakresie pierwszej pomocy, wyposażenie w formie 
podstawowych środków medycznych wydaje się być wystarczającym zabezpieczeniem na obiektach strzeleckich.

 c) dróg ewakuacji,

 d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.  (proponowana zmiana)

Z uwagi na powszechność środków łączności obowiązek wskazywania miejsca ich usytuowania wydaje się być zbędny.

4)  Wykaz sygnałów alarmowych (proponowana zmiana)

Wykaz sygnałów alarmowych wskazuje na potrzebę instalacji sygnalizacji alarmowej. Mając na uwadze fakt, że za 
bezpieczeństwo realizowanych strzelań odpowiada strzelający lub prowadzący strzelanie wskazano konieczność wy-
posażenia obiektu w instalację, która jak pokazuje doświadczenie jest mało skuteczna i nie ma znaczącego wpływu 
na bezpieczeństwo. Ponadto każdy właściciel/administrator strzelnicy ma możliwość rozszerzenia wzorcowego regu-
laminu poprzez zamieszczenie takiego wykazu, jeżeli obiekt w jego opinii powinien być wyposażony w ww. instalacje.
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5)  Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4.   Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca 
strzelnicy prowadzący strzelania lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach.(proponowana zmiana)

Z uwagi na niejasność w zakresie ww. odpowiedzialności, jak i pośrednie odniesienie do odrębnych przepisów, powyż-
szy zapis wydaję się zbędny.

rozdz. 2 
Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabo-
jowymi bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kabu-
rach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

2.  Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie pro-
wadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 

3.  Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulo-
chwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. (proponowana zmiana) 

Jest to niezgodne z powszechnie praktykowaną formą prowadzenia treningów strzeleckich, z zachowaniem podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa poza osią strzelecką. 

4.  Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę/za zgodą prowadzącego strzelanie. (proponowana zmiana) 

W związku z potrzebą realizacji szkoleń strzeleckich na danym obiekcie przez różne formacje mundurowe na podstawie 
odrębnych przepisów, wymóg wydawania komend do otwarcia ognia przez osobę niezwiązaną z daną formacją wy-
daje się irracjonalny. W praktyce zapis ten nakłada obowiązek nabycia uprawnień prowadzącego strzelanie na instruk-
torów formacji mundurowych, w przedmiocie niezwiązanym bezpośrednio z właściwą formą szkolenia strzeleckiego 
lub konieczności nadzoru przez osoby niezwiązane z daną formacją a posiadającymi takie uprawnienie.

5.  Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 

6.   Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz 
opuszcza się stanowisko strzeleckie z otwartą komorą nabojową. (proponowana zmiana) 

W związku z potrzebą realizacji szkoleń strzeleckich na danym obiekcie przez różne formacje mundurowe na podsta-
wie odrębnych przepisów wymóg ingerencji w sposób prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez osobę niezwiązaną 
z daną formacją wydaje się irracjonalny. 

7.  Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzelec-
kich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. (proponowana zmiana)

Występuje tu niezgodność z powszechnie praktykowaną formą prowadzenia treningów strzeleckich, z zachowaniem 
podstawowych zasad bezpieczeństwa poza stanowiskami strzeleckimi.

rozdz. 3 
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1.  Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego 
strzelanie. 

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

3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów do-
tyczących postaw strzeleckich. (proponowana zmiana) 

Występuje tu niezgodność z programami szkoleń formacji mundurowych i przepisami strzelectwa dynamicznego, któ-
rych istotą jest zmienność warunków strzelania. W związku z tym powyższa forma jest ograniczeniem możliwości re-
alizacji określonych strzelań.

4.  Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie prze-
rywają strzelanie.
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5.  Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo 
powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

6.  Osobę naruszającą regulamin strzelnicy można usunąć strzelnicy.

7.  Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 

Ponadto aktualny wzorcowy regulamin strzelnicy wspiera się na warunkach bezpieczeństwa zaczerpniętych z trady-
cyjnej formy strzelectwa sportowego. Uwidacznia się to chociażby poprzez jednoznaczne wskazanie stanowisk strze-
leckich, wyznaczających jedną linie otwarcia ognia i  tym samym wynikających z  tego warunków bezpieczeństwa. 
Tymczasem obecne programy szkoleń formacji mundurowych, jak również strzelectwa dynamicznego, których istotą 
jest zmienność warunków strzelania, wymagają regulacji umożliwiających prowadzenia wszechstronnych szkoleń 
strzeleckich. Zatem obowiązujący wzorcowy regulamin funkcjonowania strzelnic ogranicza taką możliwość. Jedno-
znaczne odniesienia do wspomnianych warunków bezpieczeństwa można znaleźć w treści ww. regulaminu – Roz-
dział 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, Rozdział 2 ust. 4 oraz ust. 7, Rozdział 3 ust. 2 oraz ust. 3.



rozdział Vi
T O M A S Z  W .  S T Ę P I E Ń 

zmiany w ustawie 
o broni i amunicji 
wynikające z konieczności 
dostosowania do 
dyrektywy 91/477/ewg
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rozdział Vi

T O M A S Z  W .  S T Ę P I E Ń 

zmiany w ustawie o broni i amunicji wynikające 
z konieczności dostosowania do dyrektywy 91/477/ewg

wprowadzenie
Dyrektywa Unii Europejskiej 91/477/EWG dotycząca prawa do nabywania i posiadania broni, zwana dalej dyrektywą, 
nakłada na Rząd Rzeczypospolitej obowiązek dostosowania przepisów polskich do wymogów wynikających z ww. 
Dyrektywy.

W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę na stanowisko Rządu w sprawie prawa do posiadania broni, zawarte 
w projekcie stanowiska Rządu do projektu nowej ustawy, zgłoszonej przez klub parlamentarny Kukiz’15:

„Na wstępie stanowiska Rady Ministrów należy zauważyć, że prawo do posiadania broni nie jest objęte konstytucyj-
nym katalogiem praw i swobód obywatelskich, nie podlega więc konstytucyjnej ochronie, a dostęp do niego jest 
w obowiązującym stanie prawnym poddany reglamentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o bro-
ni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z pózn. zm.). Powszechnego dostępu do broni nie gwarantują także przepi-
sy prawa międzynarodowego, ani normy prawa ponadnarodowego, w szczególności dyrektywa Rady 91/477/EWG 
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, w dalszej części zwana ,,dyrektywą”, której 
nowelizacja dokonana dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady 91/477 EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, zwana dalej ,,dyrektywą zmieniającą”, 
nawet zaostrza warunki dostępu do broni palnej.”

Rada Ministrów wskazuje, że niezależnie od analizowanej obecnie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą 
Polską do wskazanego postępowania w charakterze interwenienta, nieprzewidywalność orzeczenia, jakie w przyszło-
ści może wydać TSUE, przesądza o tym, że obecnie wszelkie rozwiązania prawne dotyczące broni i amunicji powinny 
uwzględniać zarówno postanowienia dyrektywy, jak również dyrektywy zmieniającej.”40

Jednocześnie należy nadmienić, że Rząd Republiki Czeskiej, zaskarżył ww. Dyrektywę, do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, zgłaszając następujące zarzutu:

zarzuty i główne argumenty
Zarzut pierwszy oparty jest na naruszeniu zasady przyznania. Zaskarżona dyrektywa została przyjęta na podstawie 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mimo iż jej celem nie jest usunięcie barier na rynku wewnętrz-
nym, lecz wyłącznie zapobieganie przestępstwom i terroryzmowi. Tymczasem prawodawca Unii nie ma uprawnienia 
do przyjmowania środków harmonizacji w tej dziedzinie.

Zarzut drugi oparty jest na naruszeniu zasady proporcjonalności. Prawodawca Unii nie zbadał w ogóle kwestii pro-
porcjonalności przyjętych środków i  świadomie nie dążył do uzyskania wystarczających informacji (na przykład, 
dokonując analizy skutków) w celu dokonania rzetelnej oceny co do zachowania tej zasady. W braku takiej oceny 
prawodawca Unii przyjął środki, które w  oczywisty sposób są nieproporcjonalne, zakazując niektórych rodzajów 
półautomatycznej broni, które nie są jednak używane w Unii Europejskiej do celów aktów terroryzmu, zaostrzając 
uregulowania w odniesieniu do określonej, niestanowiącej istotnego zagrożenia broni (historycznych replik broni, 
co których wykazano, że są na trwale pozbawione cech użytkowych), oraz wreszcie sankcjonując posiadania określo-
nych magazynków.

Zarzut trzeci oparty jest na naruszeniu zasady pewności prawa. Nowo określone kategorie zakazanej broni (A7 i A8), 
tak jak przepis przewidujący sankcję za posiadanie magazynków w  ilościach przekraczających wyznaczony limit 

40 https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24916,Projekt-stanowiska-rzadu-wobec-poselskiego-projektu-ustawy-o-broni-
i-amunicji.html
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są z punktu widzenia pewności prawa całkowicie pozbawione jasności, a zatem uniemożliwiają zainteresowanym 
osobom jasne określenie ich praw i obowiązków. Artykuł 7 ust. 4a dyrektywy 91/477/EWG, w brzmieniu nadanym 
zaskarżoną dyrektywą (tzw. „klauzula grandfathering”) zobowiązuje ponadto w praktyce państwa członkowskie do 
przyjęcia krajowych środków o retroaktywnym skutku.

Zarzut czwarty oparty jest na naruszeniu zasady niedyskryminacji. Wyjątek zawarty w art. 6 ust. 6 akapit drugi dyrek-
tywy 91/477/EWG, w brzmieniu nadanym zaskarżoną dyrektywą, wywołuje wprawdzie wrażenie pozornie neutral-
nego środka, lecz w rzeczywistości warunki jego stosowania są określone w taki sposób, że odpowiadają wyłącznie 
szwajcarskiemu systemowi zachowania broni po zakończeniu służby wojskowej, co pozostaje bez żadnego obiek-
tywnego uzasadnienia w świetle celów zaskarżonej dyrektywy.”41

Na bazie ww. pozwu Republiki Czeskiej (nr sprawy C-482/17), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administra-
cji opublikowało stanowisko, które potwierdza chęć przyłączenia się do czeskiego wniosku do ETS w  charakterze 
interwenienta:

„W ocenie RP Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG 
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni był procedowany w oparciu o błędne założenie z pominięciem fak-
tycznej oceny i rzetelnego uzasadnienia, że istnieje istotna zależność pomiędzy legalnym obrotem lub legalnym po-
siadaniem przez obywateli UE określonych typów broni palnej i rynkiem nielegalnym, powiązanym z przestępczością 
kryminalną. W efekcie wprowadzono nadmiarowe, surowsze i nie zawsze racjonalne rozwiązania. 

Mając na uwadze, że wdrożenie dyrektywy 2017/853 do polskiego prawa spowoduje istotne skutki społeczno–go-
spodarcze dla przedsiębiorców działających w obszarze wytwarzania i obrotu bronią, dla posiadaczy broni objętej 
zakresem działania ww. dyrektywy, jak również znaczące zwiększenie obowiązków organów administracji, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjował procedurę wystąpienia Pełnomocnika Rzeczypospolitej Polskiej do 
Trybunału Sprawiedliwości o dopuszczenie Polski do udziału w postępowaniu w sprawie zastosowania środka tym-
czasowego w postaci wstrzymania stosowania zaskarżonej dyrektywy do czasu wydania wyroku (C-482/17 R). 

Kolejnym krokiem, jaki zamierza podjąć Minister SWiA będzie przyłączenie się do skargi głównej – o stwierdzenie 
nieważności dyrektywy 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (C-482/17).”42

 Jak więc widzimy, Rząd RP z jednej strony zgłasza wniosek o odroczenie terminu wdrożenia dyrektywy do prawa pol-
skiego, z drugiej postuluje ew. procedowanie noweli obecnej UoBiA lub opracowanie nowego projektu UoBiA, który 
będzie w pełni zgodny z wymogami zaskarżonej dyrektywy.

wymogi dyrektywy a obecna uobia

41 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6feedf369a8d74df5a39080c0b5728340.e34KaxiLc-
3qMb40Rch0SaxyMbNr0?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=195803&occ=first&dir=&cid=945883

42 https://bip.mswia.gov.pl/bip/petycje/petycje-wielokrotne/2017/24688,Petycja-wielokrotna-w-sprawie-zaskarzenia-przez-Rzeczpospolita-
Polska-do-Europej.html
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1. istotne elementy broni palnej

zapis dyrektywy
„Artykuł 1

1)   Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje:

2)   »istotny komponent« oznacza lufę, szkielet, komorę zamkową, w tym, w stosownych przypadkach, górną i dolną 
komorę zamkową, suwadło, bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, które, będąc osobnymi przedmiotami, włączo-
ne są do kategorii broni palnej, w której są lub mają zostać osadzone;”

zapis obecnej uobia
„UoBiA art. 5 par. 1-2: Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabo-
jową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy”

różnice:
Dyrektywa wprowadza, jako dodatkowe istotne komponenty (co oznacza wymóg znakowania):

– komorę zamkową

– suwadło

– trzon lub zatrzask zamkowy

– górną i dolną komorę zamkową (ang. Upper and lower receiver)

2. amunicja

zapis dyrektywy
„3) »amunicja« oznacza nabój scalony lub jego komponenty, w tym łuski, spłonki, proch, kule lub pociski, używane 

w broni palnej, pod warunkiem że komponenty te również są objęte wymogiem uzyskania pozwolenia w danym 
państwie członkowskim;”

zapis obecnej uobia
„UoBia art. 5 par. 3: Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi 
środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdro-
wiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.”

różnice:
Dyrektywa wprowadza, jako dodatkowe komponenty:

– łuski

– kule lub pociski

3. broń alarmowa i sygnałowa

zapis dyrektywy
„4) »broń alarmowa i sygnałowa« oznacza urządzenia z uchwytem na nabój, przeznaczone wyłącznie do strzelania 

ślepymi nabojami oraz do wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji czynnych lub pirotechnicz-
nych nabojów sygnalizacyjnych i których nie można przerobić tak, aby miotały śrut, kulę lub pocisk w wyniku 
działania palnego materiału miotającego;”

zapis obecnej uobia
„UoBiA art. 7 par. 2: W rozumieniu ustawy bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wy-
niku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzele-
nia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu 
wizualnego lub akustycznego 
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UoBiA art. 7 par. 3: W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyni-
ku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, 
a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.”

różnice
– brak definicji dopuszczalnego kalibru w Dyrektywie

– konstrukcja uniemożliwiająca przerobienie broni, aby miotała śrut, kulę lub pocisk

4. broń salutacyjna i akustyczna

zapis dyrektywy
„5) »broń salutacyjna i akustyczna« oznacza broń palną, która została specjalnie przerobiona do strzelania wyłącznie 

ślepymi nabojami, do takiego użytku jak w przedstawieniach teatralnych, sesjach fotograficznych, filmach i pro-
gramach telewizyjnych, rekonstrukcjach historycznych, paradach, wydarzeniach sportowych i szkoleniach;”

zapis obecnej uobia
„UoBiA art. 4 par 1 (broń sygnałowa): brak definicji”

różnice
– Dyrektywa wprowadza definicję broni salutacyjnej i akustycznej, którą należy wprowadzić do przepisów polskich.

5. broń palna pozbawiona cech użytkowych

zapis dyrektywy
„6) »broń palna pozbawiona cech użytkowych« oznacza broń palną, którą uczyniono trwale niezdatną do użytku 

w wyniku pozbawienia jej cech użytkowych poprzez zapewnienia, aby wszystkie istotne komponenty danej broni 
palnej stały się trwale niezdatne do użytku i niemożliwe do usunięcia, zastąpienia lub modyfikacji w sposób, który 
umożliwiłby przywrócenie broni palnej cech użytkowych w jakikolwiek sposób;”

zapis obecnej uobia
UoBia art. 6a par 1-2: 

„1. Broń palna może zostać pozbawiona w  sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, 
zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego ro-
dzaju, typu i modelu broni, zwaną dalej „specyfikacją techniczną”, wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwier-
dzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 

2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej „pozbawieniem cech użytkowych”, 
rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo dzia-
łania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia 
pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycz-
nego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.”

różnice
– główną różnicą wprowadzaną przez Dyrektywę jest użycie terminu „przywrócenie cech użytkowych w jakikolwiek 

sposób” – wydaje się, że zapis ten jest niewdrażalny ze względów oczywistych. Jednocześnie brak ze strony UE 
specyfikacji technicznej określającej zasady pozbawienia cech użytkowych.

6. definicja muzeum

zapis dyrektywy
„7) »muzeum« oznacza stałą i publicznie dostępną instytucję służącą społeczeństwu i jego rozwojowi, która nabywa, 

konserwuje, bada i wystawia broń palną, istotne komponenty lub amunicję w celach historycznych, kulturalnych, 
naukowych, technicznych, edukacyjnych, związanych z  dziedzictwem lub rekreacją, która to instytucja została 
uznana za muzeum przez dane państwo członkowskie;”
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zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji, ponieważ w prawodawstwie polskim, muzea nie podlegają wymogom UoBiA.

różnice
– konieczność dostosowania i korelacji z Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (z późniejszymi zmianami).

7. definicja kolekcjonera

zapis dyrektywy
„8) »kolekcjoner« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną zajmującą się gromadzeniem i konserwacją broni pal-

nej, istotnych komponentów lub amunicji w celach historycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych, edu-
kacyjnych lub związanych z dziedzictwem, która to osoba została uznana za kolekcjonera przez dane państwo 
członkowskie;”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji kolekcjonera

różnice
– konieczność wprowadzenia definicji ‘kolekcjonera’ do UoBiA

8. definicja sprzedawcy

zapis dyrektywy
„9) »sprzedawca« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, której zawód lub działalność gospodarcza polega w ca-

łości lub w części na jednej z poniższych:

 a)   wytwarzanie, handel, wymiana, wypożyczanie, naprawa, modyfikacja lub przeróbka broni palnej lub jej istot-
nych komponentów;

 b)  wytwarzanie, handel, wymiana, modyfikacja lub przeróbka amunicji.;”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność wprowadzenia definicji ‘sprzedawcy’ do UoBiA lub korelacji definicji z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 

r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

9. definicja pośrednika

zapis dyrektywy
„10) »pośrednik« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną inną niż sprzedawca, której zawód lub działalność gospo-

darcza polega w całości lub w części na jednej z poniższych:

 a)   negocjowanie lub organizowanie transakcji kupna, sprzedaży lub dostawy broni palnej, istotnych komponen-
tów lub amunicji;

 b)   organizowanie transferu broni palnej, istotnych komponentów lub amunicji w państwie członkowskim, z jed-
nego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, z państwa członkowskiego do państwa 
trzeciego lub z państwa trzeciego do państwa członkowskiego;”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
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– konieczność wprowadzenia definicji ‘pośrednika’ do UoBiA lub korelacji definicji z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 
r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

10. definicja nielegalnego wytwarzania

zapis dyrektywy
„11) »nielegalne wytwarzanie« oznacza wytwarzanie lub montowanie broni palnej, jej istotnych komponentów 

i amunicji:

 a)  z jakichkolwiek istotnych komponentów takiej broni palnej będących przedmiotem nielegalnego obrotu;

 b)   bez pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miej-
sce wytwarzanie lub montaż; lub

 c)  bez oznakowania broni palnej przy jej wytwarzaniu zgodnie z art. 4;”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność wprowadzenia definicji ‘nielegalnego wytwarzania’ do UoBiA lub korelacji definicji z Ustawą z dnia 22 

czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybucho-
wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

11. definicja nielegalnego obrotu

zapis dyrektywy
„12)  »nielegalny obrót« oznacza nabycie, sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub transfer broni palnej, jej istotnych 

komponentów lub amunicji z lub przez terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego pań-
stwa członkowskiego, jeżeli żadne z danych państw członkowskich nie wydało na to pozwolenia zgodnie z ni-
niejszą dyrektywą lub jeżeli broń palna, istotne komponenty lub amunicja nie są oznakowane zgodnie z art. 4;”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność wprowadzenia definicji ‘nielegalnego obrotu’ do UoBiA lub korelacji definicji z  Ustawą z  dnia 22 

czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

12. definicja śledzenia broni palnej
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zapis dyrektywy
„13)  »śledzenie« oznacza systematyczne śledzenie losów broni palnej oraz, w miarę możliwości, jej istotnych kom-

ponentów i amunicji od wytwórcy do nabywcy w celu udzielania właściwym organom państw członkowskich 
pomocy w wykrywaniu, badaniu i analizowaniu procesów nielegalnego wytwarzania i nielegalnego obrotu.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność wprowadzenia definicji ‘śledzenia’ do UoBiA 

13. rejestr danych dotyczących broni palnej

zapis dyrektywy
„Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy zachowywały w systemie rejestracji danych rejestr dotyczą-
cy broni palnej i istotnych komponentów, łącznie z powiązanymi danymi osobowymi, przez okres 30 lat po zniszcze-
niu danej broni palnej lub danych istotnych komponentów.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność wprowadzenia rejestru danych do UoBiA 

– konieczność wdrożenia ww. rejestru danych

14. rejestr danych dotyczących broni palnej – dostęp do informacji

zapis dyrektywy
„Możliwość dostępu do rejestrów broni palnej i istotnych komponentów, o których mowa w akapicie pierwszym ni-
niejszego ustępu, oraz do powiązanych danych osobowych mają:

 a)   organy właściwe w sprawach udzielania lub cofania pozwoleń, o których mowa w art. 6 lub 7, lub ograny wła-
ściwe do prowadzenia postępowania celnego, przez okres 10 lat po zniszczeniu danej broni palnej lub danych 
istotnych komponentów; oraz

 b)   organy właściwe w sprawach dotyczących zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, przez okres 30 lat po znisz-
czeniu danej broni palnej lub danych istotnych komponentów.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak definicji

różnice
– konieczność określenia organów mających mieć dostęp do ww. danych

– konieczność zapewnienia dostępu do ww. danych określonym organom

15. kary za posiadanie mechanizmów ładujących

zapis dyrektywy
„Artykuł 5

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie na posiadanie broni palnej skla-
syfikowanej w kategorii B zostało cofnięte, jeżeli stwierdzono, że osoba, której wydano pozwolenie, znajduje się 
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w posiadaniu mechanizmu ładującego, który można dołączyć do samopowtarzalnej broni palnej centralnego za-
płonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, który to mechanizm:

 a) może pomieścić ponad 20 nabojów; lub

 b) w przypadku długiej broni palnej – może pomieścić ponad 10 nabojów,

 chyba że osobie tej wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odno-
wione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia systemu zgłaszania/rejestracji ww. mechanizmu ładującego – wątpliwość budzi moż-

liwość wdrożenia systemu śledzenia mechanizmu ładującego, który nie jest istotnym komponentem broni (brak 
obowiązku znakowania),

– niewspółmierność kary do czynu.

16. broń samoczynna dla kolekcjonerów

zapis dyrektywy
„Artykuł 6

3.  Państwa członkowskie mogą w  szczególnych indywidualnych, wyjątkowych i  należycie uzasadnionych przy-
padkach zadecydować o wydawaniu kolekcjonerom pozwoleń na nabycie i posiadanie broni palnej, istotnych 
komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków 
w zakresie bezpieczeństwa, w tym wykazania przed właściwymi organami krajowymi, że podjęto środki w celu 
wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego oraz że dana 
broń palna, dane istotne komponenty i dana amunicja są przechowywane w sposób zapewniający poziom bez-
pieczeństwa proporcjonalny do zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do takich przedmiotów.

Państwa członkowskie zapewniają, aby kolekcjonerów, którym wydano pozwolenia zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego ustępu, można było zidentyfikować w systemie rejestracji danych, o którym mowa w art. 4. Tacy upraw-
nieni kolekcjonerzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej wszelką posiadaną przez nich broń palną 
sklasyfikowaną w kategorii A oraz zapewnienia właściwym organom krajowym dostępu do tej ewidencji. Państwa 
członkowskie ustanawiają odpowiedni system monitorowania w odniesieniu do takich uprawnionych kolekcjone-
rów, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– Dyrektywa określa jedynie minimalne wymogi prawne. W przypadku istnienia ostrzejszych rozwiązań prawnych 

w danym Kraju Członkowskim, pozostaje w gestii Rządu danego kraju, czy pozostawić obecne przepisy, czy też 
złagodzić je do minimum wymaganego przez Dyrektywę.

17. broń samopowtarzalna konwertowana z broni samoczynnej

zapis dyrektywy
„6.   Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowtarzal-

nej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w wyniku stosowania art. 5 ust. 2;

 b)  dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów lub uczestniczy 
w  zawodach strzeleckich uznawanych przez uznaną urzędowo organizację strzelectwa sportowego danego 
państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację 
strzelectwa sportowego; oraz
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 c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej urzędowo organizacji strzelectwa sportowego, potwierdzające, że:

 (i)  strzelec sportowy jest członkiem klubu strzeleckiego i regularnie uprawia w nim strzelectwo sportowe co naj-
mniej od 12 miesięcy; oraz

 (ii)  dana broń palna wypełnia specyfikacje wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym 
i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia rejestry broni samopowtarzalnej konwertowanej z broni samoczynnej,

– konieczność opracowania definicji broni konwertowanej,

– konieczność korelacji ww. rejestru broni samopowtarzalnej konwertowanej z dyscyplinami sportu, uprawianymi 
przez konkretnego strzelca sportowego i sankcjonującymi je organizacjami międzynarodowymi.

18. wyjątek dla rezerwy wojskowej

zapis dyrektywy
„W odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 państwa członkowskie, które stosują system woj-
skowy oparty na poborze powszechnym i w których przez 50 ostatnich lat obowiązywał system transferu wojskowej 
broni palnej na rzecz osób opuszczających armię po wypełnieniu obowiązku wojskowego, mogą wydawać takim 
osobom, jako strzelcom sportowym, pozwolenia na zatrzymanie jednej jednostki broni palnej używanej w trakcie 
obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedni organ publiczny przekształca tę broń palną w samopowtarzalną broń 
palną i okresowo sprawdza, czy osoby posługujące się taką bronią palną nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego. Zastosowanie mają przepisy akapitu pierwszego lit. a), b) i c).”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– Rząd RP ma możliwość ew. zastosowania wyłączeń dla rezerwy sił zbrojnych z uwagi na fakt, iż ustawa o powszech-

nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (określająca zasady sił rezerwy) została ustanowiona w dniu 21 
listopada 1967r.

19. termin ważności pozwolenia na posiadanie broni

zapis dyrektywy
„7.   Pozwolenia wydane na podstawie niniejszego artykułu podlegają okresowemu przeglądowi w odstępach nie-

przekraczających pięciu lat.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: pozwolenie jest bezterminowe

różnice
– konieczność wprowadzenia terminu ważności pozwoleń zgodnie z wymogami Dyrektywy

20. broń samopowtarzalna konwertowana z samoczynnej  
– wyjątek dla obecnych posiadaczy

zapis dyrektywy
„Artykuł 7

4a.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o potwierdzeniu, odnowieniu lub przedłużeniu pozwoleń na samo-
powtarzalną broń palną sklasyfikowaną w  kategorii A  pkt 6, 7 lub 8 w  odniesieniu do broni palnej, która była 
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sklasyfikowana w kategorii B, oraz nabytą w sposób zgodny z prawem i zarejestrowaną przed dniem 13 czerwca 
2017 r., z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w niniejszej dyrektywie. Ponadto państwa członkow-
skie mogą zezwolić na nabycie takiej broni palnej przez inne osoby uprawnione przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– Powyższy zapis, wg niektórych prawników, narusza Traktat Akcesyjny, który stanowi, że prawo Europejskie nie jest 

stosowane wprost, a jedynie po zmianie przepisów Krajów Członkowskich.

21. konieczność zgłoszenia posiadanej broni  
w kategoriach c i d

zapis dyrektywy
5.  Państwa członkowskie przyjmują przepisy gwarantujące, że osoby posiadające pozwolenie na broń palną kate-

gorii B wydane na podstawie prawa krajowego w dniu 28 lipca 2008 r. nie muszą ubiegać się o zezwolenie lub 
pozwolenie na posiadaną broń palną kategorii C lub D w  związku z  wejściem w  życie dyrektywy 2008/51/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. (*) Jednak każdy kolejny transfer broni palnej kategorii C 
lub D podlega wymogowi uzyskania lub posiadania przez osobę otrzymującą transfer zezwolenia lub specjalnego 
upoważnienia do posiadania tej broni palnej zgodnie z prawem krajowym.

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia nowych kategorii broni palnej i wydawania oraz kontrolowania pozwoleń na nie

22. zgłoszenie posiadanej broni w kategorii c

zapis dyrektywy
„Artykuł 8

1.   Nie jest dozwolone posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, chyba że jej posiadanie zostało ujęte 
w oświadczeniu przekazanym władzom Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ta broń palna.

Państwa Członkowskie przewidują obowiązkowe oświadczenie dotyczące wszelkiej broni palnej sklasyfikowanej 
w kategorii C, która znajduje się obecnie na ich terytorium, a nie została uprzednio określona w oświadczeniu, w cią-
gu roku od wejścia w życie przepisów prawa krajowego transponujących niniejszą dyrektywę.

zapis obecnej uobia

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem mediów – wiceminister 
obrony narodowej Michał Dworczyk udziela wywiadu TVP INFO
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UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia oświadczeń na posiadaną broń palną w kategorii C

– konieczność wprowadzenia i kontroli składanych oświadczeń

23. znakowanie i kontrola sprzedaży i posiadania broni w kategorii c

zapis dyrektywy
„2.   Każdy sprzedawca lub osoba prywatna informuje władze Państwa Członkowskiego o  każdym fakcie dyspono-

wania lub przekazania broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, który ma miejsce na jego terytorium, podając 
dane szczegółowe, za pomocą których można zidentyfikować broń palną oraz osobę ją nabywającą. Jeśli nabyw-
ca takiej broni palnej ma miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, nabywca broni oraz Państwo 
Członkowskie, na którego terytorium transakcja miała miejsce, informują zainteresowane Państwo Członkowskie 
o nabyciu broni.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność znakowania istotnych komponentów broni w kategorii C (dotyczy zwłaszcza broni czarnoprochowej 

rozdzielnego ładowania)

– konieczność wprowadzenia broni z kategorii C do rejestru broni

24. pozwolenie na posiadanie ‘mechanizmów ładujących’

zapis dyrektywy
„Artykuł 10

1.  Zasady dotyczące nabywania i posiadania amunicji muszą być takie same jak zasady dotyczące posiadania broni 
palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja.

Na nabycie mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomie-
ścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej, zezwala się jedynie osobom, którym 
wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na 
podstawie art. 7 ust. 4a.

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– brak definicji ‘mechanizmu ładującego’

– konieczność kontroli posiadania pozwolenia na broń celem zakupu ‘mechanizmów ładujących’

– konieczność prowadzenia rejestru ‘mechanizmów ładujących’ i ich zgłaszania odpowiednim organom, przez po-
siadacza. Przy jednoczesnym braku znakowania umożliwiającego identyfikację ‘mechanizmu ładującego’

25. przepływ broni w ue – wymogi dodatkowe

zapis dyrektywy
„ROZDZIAŁ 3

formalności dotyczące przepływu broni we Wspólnocie Unii

Artykuł 11
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2.  W przypadku gdy broń palna ma zostać przewieziona do innego Państwa Członkowskiego, zainteresowana oso-
ba, przed dokonaniem transferu, przedstawia następujące dane szczegółowe Państwu Członkowskiemu, w któ-
rym znajduje się taka broń palna:

 –   nazwiska i adresy osób: sprzedającej lub przekazującej broń palną oraz kupującej lub nabywającej ją lub, gdzie 
stosowne, właściciela,

 –   adres, na który broń palna ma być wysłana lub transportowana,

 –   liczba sztuk broni palnej przeznaczonej do wysyłki lub transportu,

 –   dane szczegółowe umożliwiające identyfikację broni palnej oraz wskazanie, że ta broń palna poddana została 
kontroli zgodnie z Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącą wzajemnego uznawania znaków próbnych na 
broni strzeleckiej,

 –   środek transferu,

 –   datę wysyłki i przewidywaną datę przybycia przesyłki.”

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia do wzoru uprzedniej zgody przewozowej środka transferu, daty wysyłki i przewidy-

wanej daty przybycia

26. elektroniczny system wymiany informacji 

zapis dyrektywy
„Artykuł 13

4. Właściwe organy państw członkowskich wymieniają się drogą elektroniczną informacjami o wydanych pozwole-
niach na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego oraz informacjami o odmowach wydania po-
zwolenia przewidzianych w art. 6 i 7, ze względów bezpieczeństwa lub z powodów związanych z wiarygodnością 
danej osoby.

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność stworzenia rejestru osób, którym odmówiono wydania pozwolenia na broń palną

– konieczność współdzielenia informacji o takich osobach z pozostałymi Krajami Członkowskimi EU

– nowe zapisy muszą być zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

27. kategoria a – broń palna niedozwolona 

zapis dyrektywy
„ZAŁĄCZNIK I

I. Do celów niniejszej dyrektywy „broń” oznacza:

 –    każdą broń palną określoną w art. 1 dyrektywy,

 –    broń inną niż broń palna zgodnie z definicją w ustawodawstwie krajowym.

II. Do celów niniejszej dyrektywy broń palna jest sklasyfikowana w poniższych kategoriach:

kategoria a – broń palna niedozwolona
1.  Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.

2.  Automatyczna broń palna.

3.  Broń palna ukryta pod postacią innego przedmiotu.
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4.  Amunicja z pociskami penetrującymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla takiej amunicji.

5.  Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amunicji, oprócz broni dla 
myślistwa i strzelectwa sportowego dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

6.  Samoczynna broń palna, która została przerobiona na samopowtarzalną broń palną, bez uszczerbku dla art. 7 ust. 4a.”

7.  Każdy z poniższych rodzajów samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu:

 a) krótka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez przeładowania, jeżeli:

 (i) mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów stanowi część tej broni palnej; lub

 (ii) odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów jest do niej wprowadzony;

 b) długa broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 11 nabojów bez przeładowania, jeżeli:

 (i) mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów stanowi część tej broni palnej; lub

 (ii) odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów jest do niej wprowadzony.

8.  Samopowtarzalna długa broń palna (tj. broń palna, która jest pierwotnie przeznaczona do strzelania z ramienia), 
którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby 
składanej lub teleskopowej lub kolby, którą można usunąć bez użycia narzędzi.

9.  Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wy-
strzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń sa-
lutacyjną lub akustyczną.

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia do UoBiA katalogu broni niedozwolonej

28. kategoria b – broń palna dozwolona z wymaganym pozwoleniem

zapis dyrektywy

„kategoria b – broń palna, w przypadku której wymagane jest pozwolenie
3.  Krótka broń palna jednostrzałowa bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm.

4.  Samopowtarzalna długa broń palna, której mechanizm ładujący i komora mogą łącznie pomieścić więcej niż trzy 
naboje w przypadku broni palnej bocznego zapłonu, a ponad trzy, lecz mniej niż dwanaście nabojów w przypad-
ku broni palnej centralnego zapłonu.

5.  Samopowtarzalna krótka broń palna inna niż broń palna wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. a).

6.  Samopowtarzalna długa broń palna wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. b), której mechanizm ładujący i komo-
ra nie mogą razem pomieścić więcej niż trzy naboje, w przypadku gdy mechanizm ładujący jest odłączalny lub 
w przypadku gdy nie jest pewne, czy broni tej nie można przerobić, za pomocą zwykłych narzędzi, na broń, której 
mechanizm ładujący i komora mogą pomieścić łącznie więcej niż trzy naboje.

7.  Powtarzalna i samopowtarzalna długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm.

8.  Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wy-
strzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń sa-
lutacyjną lub akustyczną.

9.  Samopowtarzalna broń palna do użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami automatyczny-
mi, inna niż wymieniona w kategorii A pkt 6, 7 lub 8.

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia do UoBiA katalogu broni dozwolonej na pozwolenie
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29. kategoria c – broń palna dozwolona z wymaganym oświadczeniem

zapis dyrektywy

„kategoria c – broń palna i broń, w przypadku której wymagane jest oświadczenie
1.  Powtarzalna długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii B pkt 7.

2.  Długa broń palna jednostrzałowa z lufą bruzdowaną.

3.  Samopowtarzalna długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii A lub B.

4.  Jednostrzałowa krótka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm.

5.  Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wy-
strzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń sa-
lutacyjną lub akustyczną.

6.  Broń palna sklasyfikowana w kategorii A lub B, lub w niniejszej kategorii, która została pozbawiona cech użytko-
wych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2403.

7.  Jednostrzałowa długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, wprowadzana do obrotu począwszy od dnia 14 
września 2018 r.”;

zapis obecnej uobia
UoBiA: brak

różnice
– konieczność wprowadzenia do UoBiA katalogu broni dozwolonej na oświadczenie.

podSuMowanie
Biorąc pod uwagę całokształt zapisów Dyrektywy Unijnej, które w znaczący sposób zmieniają podejście do legalnych 
posiadaczy broni palnej, oraz wprowadzają konieczność zastosowania daleko idących zmian w  polskim systemie 
prawnym dotyczącym prawa do posiadania broni, zasadne wydaje się stwierdzenie, iż znacznie łatwiej będzie stwo-
rzyć nową Ustawę o broni i amunicji, niż pracować nad nowelą do obecnej UoBiA.

Powyższe stwierdzenie wynika z zakresu koniecznych do wprowadzenia zmian. Pozwolę je sobie powtórzyć, w skró-
towej formie:

1. Wprowadzenie dodatkowych, istotnych elementów broni palnej, co oznacza wymóg ich znakowania i ew. kon-
troli – znakowanie tychże dodatkowych elementów nie jest per se problemem UoBiA, a producentów i wytwór-
ców. Jakkolwiek nakłada dodatkowe obowiązki kontrolne na Policję. Jednocześnie należy zadać pytanie o za-
sadność tego zapisu, skoro przy obecnym systemie znakowania broni palnej, zgodnym z ustaleniami ONZ, broń 
wykorzystana w ostatnich zamach terrorystycznych została zidentyfikowana. W opinii autora dodatkowy koszt 
jest niewspółmierny do możliwych do osiągnięcia korzyści.

Konferencja była także forum dyskusyjnym dla uczestników 
– przedstawicieli środowisk społecznych, samorządowych, 
eksperckich, służb i formacji mundurowych, MON oraz MSWiA
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2. Wprowadzenie dodatkowych elementów amunicji – zapis jest dość neutralny dla UoBiA, natomiast może mieć 
wpływ na ustawę o obrocie koncesjonowanym.

3. Rozszerzona (w stosunku do prawa polskiego) definicja broni alarmowej i sygnałowej – proponowana przez UE 
definicja jest kłopotliwa w wyniku używania terminologii, która zdaje się nie mieć oparcia w praktyce. Definityw-
ne sformułowania, takie jak ‘..których nie można przerobić tak…” dobrze wyglądają na papierze, natomiast możli-
wość ich egzekwowania jest co najmniej wątpliwa. Każde urządzenie mechaniczne, można zmienić i dostosować 
do działania innego niż zamierzone – jest to jedynie kwestia środków, które chce się na to poświęcić. 

4. Rozszerzona (w stosunku do prawa polskiego) definicja broni salutacyjnej i akustycznej – definicję można sto-
sunkowo łatwo wprowadzić do polskiego prawodawstwa, ale znów mamy problem z zastosowanymi terminami, 
takimi jak ‘…strzelania wyłącznie…’.

5. Pozbawienie broni palnej cech użytkowych – z dość wątpliwym do egzekwowania zapisem o skuteczności po-
zbawiania cech użytkowych – tu po raz kolejny mamy do czynienia z zapisem kłopotliwym z punktu widzenia 
prawa i  jego egzekwowania, czyli ‘w  jakikolwiek sposób’. Jak w  przypadkach poprzednich, nie ma rozwiązań 
(poza całkowitym zniszczeniem broni palnej), które uniemożliwiłyby przywrócenie jej cech użytkowych. To tyl-
ko i wyłącznie sprawa środków, które chcemy na to przeznaczyć. Dodatkowo, UE wzięła na siebie obowiązek 
opracowania standardu dezaktywacji broni palnej już w  roku 2008. Efektów prac nie widać, a  zapis Dyrekty-
wy 91/477 sugeruje przerzucenie odpowiedzialności za stworzenie takowych wymogów technicznych na Kraje 
Członkowskie.

6. Wprowadzenie definicji muzeum i konieczność stosowania się przez muzea do przepisów UoBiA (w zakresie do-
tyczącym broni palnej i amunicji znajdującej się w zbiorach muzeum).

7. Wprowadzenie definicji kolekcjonera – ten zapis jest dość neutralny. Nie zmienia niczego w podejściu do kolek-
cjonerów broni palnej w Polsce, a jedynie definiuje termin.

8. Definicja sprzedawcy broni palnej i amunicji – zapis o sprzedawcy jest kolejnym zapisem bardzo problematycz-
nym z  punktu widzenia prawa. Wynika to z  zastosowania niezdefiniowanych terminów, z  których największe 
wątpliwości budzi ‘modyfikacja’. Czy zamontowanie kolimatora lub wymiana kolby w posiadanej legalnie broni 
palnej mieści się w definicji ‘modyfikacji’? Bo jeżeli tak, to każdy posiadacz broni palnej powinien być uznany za 
sprzedawcę, w ramach ustawy o obrocie koncesjonowanym, i podlegać jej restrykcjom.

9. Definicja pośrednika w sprzedaży broni i amunicji – jw. ’negocjowanie transakcji zakupu amunicji’ i pozostałe.

10. Definicja nielegalnego wytwarzania – zapis jest neutralny, natomiast wymusza korelację z  ustawą o  obrocie 
koncesjonowanym.

11. Definicja nielegalnego obrotu – na pierwszy rzut oka zapis może wydawać się neutralny, ale tak nie jest. Brak ko-
relacji z Europejską Kartą Broni może teoretycznie doprowadzić do sytuacji, w której przewóz legalnie posiadanej 
broni palnej, np. na zawody, zostać potraktowany jako ‘nielegalny obrót’.

12.  Definicja śledzenia broni palnej – zapis jest neutralny dla posiadaczy broni palnej, natomiast nakłada obowiązek 
śledzenia broni na organy państwowe, co może oznaczać duże dodatkowe koszty dla Policji Państwowej.

13. Definicja rejestru danych o broni palnej – vide poprzedni punkt. Przechowywanie danych przez okres 30 lat od 
daty zniszczenia broni (oraz cały okres poprzedzający zniszczenia, poczynając od wyprodukowania), oznacza 
konieczność zastosowania systemu informatycznego i  jego utrzymania. Co z definicji musi być zadanie Policji 
Państwowej i obciążyć jej budżet.

14. Dostęp do ww. rejestru danych o broni palnej – problem opisany w poprzednim punkcie.

15. Wprowadzenie minimalnych kar za posiadanie niedozwolonych mechanizmów ładujących – ponownie, cały 
ten zapis narusza zasadę proporcjonalności (oczekiwana kara jest niewspółmierna do popełnionego czynu). Co 
więcej, jeżeli mechanizm ładujący nie jest istotnym komponentem broni, ergo nie podlega obowiązkowi znako-
wania – na jakiej podstawie urząd kontrolujący posiadacza broni, ma stwierdzić, czy dany mechanizm ładujący 
jest zgodny ze złożonym oświadczeniem czy nie? W jaki sposób poinformować urząd o utylizacji uszkodzonego 
mechanizmu ładującego i na jakiej podstawie? 

16. Broń samoczynna dla kolekcjonerów – zdawać by się mogło, że zapis ten jest korzystny dla legalnych posiada-
czy broni palnej, ponieważ sankcjonuje, w wyjątkowych przypadkach, możliwość posiadania samoczynnej broni 
palnej przez kolekcjonerów. Należy jednak pamiętać, że Dyrektywa definiuje jedyne minimalne wymogi prawne. 
Każde Państwo Członkowskie ma prawo wprowadzić ostrzejsze rozwiązania, zatem nie oczekiwałbym zmiany 
w tym konkretnym zakresie.
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17. Broń samopowtarzalna konwertowana z broni samoczynnej – jak już pisałem wcześniej, jest to raczej zapis na-
kładający dodatkowe, całkowicie niepotrzebne zadania na Policję Państwową, a które to zadania nie przełożą się 
w żaden sposób na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

18. Wyjątki w prawodawstwie dla rezerwy wojskowej – vide Załącznik nr 1. W załączniku tym, przedstawiony jest po-
mysł na całkowite wykluczenie zdecydowanej większości legalnych posiadaczy broni palnej z zakresu działania 
Dyrektywy, przez zastosowanie zapisu samej Dyrektywy o rezerwie wojskowej.

19. Terminowość pozwolenia na broń – i  znów, jest to kolejny obowiązek nałożony na Policję Państwową, który 
sprowadza się jedynie do generacji dodatkowych kosztów. W obecnym systemie strzelcy sportowi przechodzą 
weryfikację co roku (konieczność minimalnej ilości startów w zawodach celem przedłużenia licencji PZSS). Przy 
zapisie Dyrektywy, niezależnie od corocznej weryfikacji, pozwolenie na broń utraci swą ważność po maksimum 
5 latach. Co może oznaczać konieczność ponownego przechodzenia całej ścieżki weryfikacyjnej (łącznie z psy-
chologiem i egzaminami).

20. Broń samopowtarzalna konwertowana z broni samoczynnej – wyjątek dla jej obecnych posiadaczy – zapis ten 
budzi kontrowersje i jest jednym z kluczowych argumentów czeskiej skargi na Dyrektywę. Traktat akcesyjny de-
finiuje, iż prawo europejskie nie jest stosowane wprost. Po uchwaleniu dowolnej Dyrektywy, Państwa Członkow-
skie otrzymują czas na dostosowanie przepisów krajowych, do nowego prawa europejskiego. A zatem logicznym 
jest, że przepisy Dyrektywy nie wchodzą w życie, do momentu wprowadzenia jej do przepisów krajowych. Zapis 
mówiący o wyjątku dla broni samopowtarzalnej konwertowanej z samoczynnej – o ile została zarejestrowana 
przed 13 czerwca 2017 r. łamie zasadę niestosowania prawa unijnego wprost.

21. Konieczność zgłoszenia broni w kategoriach C i D – wprowadza konieczność przebudowy obecnego systemu 
pozwoleń opartego na kategoriach użytkowych (broń myśliwska, broń sportowa, kolekcjonerska etc.) i zastoso-
wania systemu opartego na definicjach unijnych (lub systemu zgodnego z definicjami unijnymi).

22. Zgłoszenie posiadanej broni w kategorii C – jw.

23. Znakowanie i kontrola sprzedaży i posiadania broni w kategorii C – i znów, obowiązek znakowania to problem 
dla producentów i wytwórców, ale konieczność kontrolowania spadnie na barki Policji.

24. Pozwolenie na posiadanie mechanizmów ładujących – ponownie, całkowita niewspółmierność kary do winy, 
przy jednoczesnym braku możliwości identyfikacji mechanizmu ładującego’.

25. Przepływ broni w UE – wymogi dodatkowe, które oznaczają najprawdopodobniej konieczność zmiany formula-
rza uprzedniej zgody transportowej.

26. Elektroniczny system wymiany informacji – kolejny wymóg nałożony na Policję.

27. Zdefiniowanie broni palnej w kategorii A – i znów mamy do czynienia z zapisami daleko nieprecyzyjnymi. Weźmy 
pierwszy punkt ‘Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki’. O ile pierwsza część nie budzi większych emocji, to 
można sobie wyobrazić firmę, która rozpocznie wytwarzanie granatników na rynek cywilny.

28. Zdefiniowanie broni palnej w kategorii B – dozwolonej na podstawie posiadanego pozwolenia.

29. Zdefiniowanie broni palnej w kategorii C – dozwolonej do posiadania na podstawie oświadczenia. 

anekS 1
Aktualnie trwają prace nad zmianą dyrektywy 91/477/EEC Parlamentu Europejskiego i Rady z 1991 roku w sprawie 
kontroli nabywania i posiadania broni palnej. Mimo protestów przedstawicieli m.in. polskiego i czeskiego MSWiA, 
urzędnicy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbiety Bieńkow-
skiej forsują zapisy zmierzające do daleko idącego rozbrojenia obywateli krajów Unii Europejskiej. Biorąc jednak pod 
uwagę ostanie ustalenia z dnia 20 grudnia 2016 r. poczynione w ramach uzgodnień prowadzonych pomiędzy Komi-
sją Europejską, Radą Unii Europejskiej oraz Parlamentem Unii Europejskiej, możliwe wydaje się wyłączenie znacznej 
grupy polskich posiadaczy broni palnej spod tychże przepisów, a tym samym zminimalizowanie niekorzystnych skut-
ków tych nieprzemyślanych zmian.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2016 poz. 1534 ze zm.) umacnianie obronności RP, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny 
oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy 
i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przed-
siębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie 
określonym w ustawach. Jednocześnie na podstawie art. 101 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, 
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Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezer-
wy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby 
wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, uwzględniając cel wprowadzania ćwiczeń wojskowych, kategorie osób 
objętych obowiązkiem ich odbycia, a także okres, na który wprowadza się ten obowiązek. Warto zaznaczyć, że wyżej 
wymienione przepisy wnikają z wprost z art. 85 ust. 1 Konstytucji RP, który stwierdza, że obowiązkiem obywatela 
polskiego jest obrona Ojczyzny.

Tym samym, należy wskazać, że zgodnie z polskim prawem, rezerwistami są wszyscy obywatele, którzy przeszli kwali-
fikację wojskową i zgodnie z art. 29 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP otrzymali kategorię zdolności inną 
niż kat. „E” (tj. nie są trwale i całkowicie niezdolni do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny), bez względu na fakt wcześniejszego odbycia służby wojskowej. Aktualnie obowiązujące Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 
2015 poz. 321 ze zm.) nakłada ten obowiązek zarówno na żołnierzy rezerwy, jak i na osoby przeniesione do rezerwy 
niebędące żołnierzami rezerwy (a więc wyżej opisaną grupę obywateli RP).

W kontekście zmian dyrektywy 91/477/EEC, forsowanych przez Unię Europejską, należy zauważyć, że zgodnie z ostat-
nimi oficjalnymi ustaleniami z dnia 20 grudnia 2016 r. poczynionymi w ramach uzgodnień prowadzonych pomiędzy 
Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej oraz Parlamentem Unii Europejskiej (pkt 7e, str. 4 dokumentu podsumo-
wującego negocjacje), osoby objęte szkoleniami rezerwy w ramach systemu obrony państwa, mogą posiadać broń 
zabronioną przepisami dyrektywy (tzw. kategorii A6) na podstawie odrębnych przepisów danego państwa człon-
kowskiego, pod warunkiem, że system rezerwy istnieje w Kraju Członkowskim od co najmniej 50 lat. Daje to więc 
możliwość selektywnej implementacji przepisów zmienionej dyrektywy. 

W  związku z  powyższym wskazane wydaje się objęcie wszystkich żołnierzy rezerwy jak i  osób przeniesionych do 
rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy wyżej wymienionym wyłączeniem. Takie rozwiązanie pozwoli na zminima-
lizowanie niekorzystnych skutków jakie generuje zmiana dyrektywy oraz osiągnięcie pewnych korzyści związanych 
z polskim systemem rezerw. Po pierwsze zastosowanie wyłączenia w znacznym stopniu odciąży funkcjonariuszy Poli-
cji oraz pracowników MSWiA odpowiedzialnych za wprowadzanie w życie implementowanych przepisów ww. dyrek-
tywy, umożliwiając stosowanie dotychczasowych, dobrze już sprawdzonych i skutecznych procedur w odniesieniu 
do większości posiadaczy broni w Polsce. Po drugie pozwoli uniknąć ewentualnych roszczeń prawnych, posiadaczy 
broni o zmienianej przez dyrektywę kategorii. Po trzecie proponowane wyłączenie umożliwi utrzymanie dotychcza-
sowego, potencjału obronnego w postaci rezerwistów obeznanych z obsługą broni palnej generując tym samym 
znaczne oszczędności w systemie szkolenia rezerw. Po czwarte wreszcie, zastosowanie wyłączenia wobec wszystkich 
rezerwistów w znaczący sposób zachęci młodych ludzi do udziału w kwalifikacji wojskowej oraz uzyskiwania jak naj-
wyższej kategorii zdolności do służby. Warto podkreślić, że w szczególności dwa ostatnie czynniki dobrze wpisują się 
w nową, obecnie wprowadzaną koncepcję budowy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz odtworzenia rezerw.
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wstęp
Szanowni Państwo!

Jestem architektem z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu różnych obiektów i budowli. 

Tak się złożyło, że oprócz architektury mam jeszcze kilka innych pasji, z których jedną jest strzelectwo sportowe. Od 
dwóch lat udaje mi się sztuka, której życzę każdemu z Państwa, a mianowicie połączenie pracy zawodowej z prywat-
ną pasją.

Zacząłem projektować strzelnice. Obiekty, które często odwiedzam, znam „od podszewki”. Widzę mocne i  słabsze 
strony zastosowanych na nich rozwiązań.

Na wstępie chciałbym Państwa poprosić, aby traktować projektowanie i budowę strzelnicy jak każdą inną inwestycję. 
Do momentu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy i oddania pierwszego strzału, strzelnica nie różni się niczym od 
innych obiektów budowlanych.

Samo słowo strzelnica wzbudza w nas mniejsze lub większe emocje.

Ja chciałbym, oprócz udzielenia konkretnej pomocy czy rad, abyśmy się tych emocji wyzbyli.

A teraz do rzeczy! 

Rafał Szanser

ochrona środowiska
W przypadku strzelnic dwa aspekty ochrony środowiska wysuwają się na pierwsze miejsce: 

~~ Wody gruntowe

~~ Ochrona przed hałasem

wody gruntowe.
Poziom wód gruntowych ustalana jest podczas badań geo-technicznych, które jesteśmy zobowiązani wykonać stan-
dardowo, jak podczas każdej inne inwestycji budowlanej.

Minimalny poziom wód gruntowych określony jest w Rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w spra-
wie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic i wynosi jeden metr. 

Ponadto na strzelnicy otwartej, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy wierzch-
nia warstw/ ziemi okresowo oczyszczać z pocisków w następujący sposób:

~~ nie rzadziej niż co 3 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 
metry

~~ nie rzadziej niż co 5 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi wynosi wię-
cej niż 2 metrów, ale mniej niż 3 metrów

~~ nie rzadziej niż co 7 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi wynosi wię-
cej niż 3 metry

Dodatkowo w rejonach upadku pocisków należy utrzymywać odczyn gleby zbliżony do neutralnego, o wartościach 
pH zawartych w przedziale od 6,5 do 8,5.

64
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ochrona przed hałasem
Hałas spowodowany strzelaniem na powyższym obiekcie nie powinien przekraczać norm oraz limitów dopuszczalne-
go poziomu hałasu dla otaczających zabudowań oraz siedlisk ludzkich. 

Podczas jednych z zawodów w których brałem udział dokonałem pomiarów hałasu za pomocą trzech różnych pro-
gramów w różnych odległościach od strzelających. 

Strzelano z broni krótkiej w kalibrze 9mm PARA oraz 45ACP.

Poniżej zamieszczam zestawienie odległości oraz przeszkód znajdujących się między strzelcami a  urządzeniem 
pomiarowym. 

1 metr za strzelcem 79-81dB

25 metr za strzelcem 67-69dB

30 metr za strzelcem oraz za drewnianą osłoną 61-62dB

50 metr za strzelcem oraz za drewnianym płotem z rzę-
dem Tuii

55-57dB

60-65m za strzelcem. Między punktem pomiarowym 
a stanowiskami strzeleckimi znajdował się drewniany 
budynek o wysokości około 3,50-3,80m

52-54dB

Przy faktycznym pomiarze hałasu powstającego przy broni krótkie w wyżej wspomnianych kalibrach założyłem, że 
hałas powstający przy strzelaniu z broni długiej centralnego zapłonu będzie o około 10dB-20dB silniejszy.

fala dźwiękowa wychodząca ze źródła dźwięku słabnie wraz ze wzrostem pokonanej odległości od źródła. Osłabienie 
to zależy od właściwości kierunkowych źródła i od środowiska, w którym ta fala się rozchodzi. 

Gdy źródło dźwięku jest małe w porównaniu z długością promieniowanej fali, dźwięk rozchodzi się na zewnątrz w for-
mie sfery o promieniu rosnącym wraz z oddalaniem się od źródła. Energia dźwięku jest rozprowadzana równomiernie 
na powierzchni sfery, intensywność dźwięku jest proporcjonalna do odległości. Odpowiada to zmniejszeniu poziomu 
o 6 dB przy podwojeniu odległości. 

Reguła ta obowiązuje w tzw. polu swobodnym, tzn. gdy dźwięk może rozchodzić się bez przeszkód. W praktyce roz-
chodzenie się dźwięku ulega często zaburzeniu ze względu na absorpcję dźwięku w otwartej przestrzeni oraz odbicia 
w zamkniętych pomieszczeniach. Jednak na niewielkich odległościach 250-300m, dla dźwięku bezpośredniego, tj. 
bez odbić, prawo to pozostaje w mocy.

Co za tym idzie w przypadku zastosowania barier w postaci wałów ziemnych, drewnianych płotów, rzędów drzew 
oraz przy korzystnym ukształtowaniu terenu, gdzie stanowiska strzeleckie znajdują się niżej od pozostałego terenu, 
oddziaływania hałasu na otoczenie będzie na jeszcze niższym poziomie.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Rodzaj terenu 

przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym

przedział czasu odniesienia 
równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

-  Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

50 dB 40dB

-  Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego

-  Tereny zabudowy zagrodowej
55 dB 45dB
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Poniżej zamieszczona grafika pokazuję jakie odległości należy zachować, aby nie przekroczyć dopuszczalnego pozio-
mu hałasu opisanego w powyższym rozporządzeniu.

Poniżej zamieszczona grafika pokazuję jakie odległości należy zachować, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu opisanego w 
powyższym rozporządzeniu.

Usytuowanie strzelnicy

Ważnym punktem jest również wybór odpowiedniej nieruchomości jak i 
samo usytuowanie strzelnicy.
Wybór odpowiedniej nieruchomości podyktowane jest:

− przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

− Jeśli dla danego regionu nie ma opracowanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Inwestor powinien wystąpić o warunki
zabudowy dla danej nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie 
wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy 
i użytkowania strzelnic nakłada na inwestora obostrzenia. 
Strzelnic nie lokalizuje się na terenach przeznaczonych:

− pod zabudowę mieszkaniowa

− pod szpitale i domy pomocy społecznej

− pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży

− na cele uzdrowiskowe

− na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
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Strzelnic nie lokalizuje się na terenach przeznaczonych:

~~ pod zabudowę mieszkaniowa

~~ pod szpitale i domy pomocy społecznej
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Ponadto strzelnic nie lokalizuje się na obszarach:

~~ parków narodowych

~~ rezerwatów

Wybór nieruchomości pod strzelnice związany jest również z przyszłym użytkowaniem obiektu, jak i z ekonomicz-
nym aspektem przedsięwzięcia.

Do ekonomicznych aspektów zaliczać się będzie ukształtowanie terenu. Jeśli mam do dyspozycji teren górzysty lub 
nawet tylko pagórkowaty, należy tak zaprojektować strzelnice aby naturalne ukształtowanie terenu zostało wyko-
rzystane jako wał główny (kulochwyt), lub wały boczne. Zaoszczędzi nam to w pewnym stopniu wykonywanie robót 
ziemnych, co w efekcie końcowym obniży nam koszt realizacji obiektu. 

Wysoki kulochwyt wpłynie również na bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz jej otocznia nie generując do-
datkowych kosztów.

Przy wyborze działki należy również uwzględnić kierunki nieba. Jeśli to jest możliwe główna oś strzelecka powinna 
być skierowana w kierunku północnym. Zapobiegniemy w ten sposób strzelania pod światło. 

rozplanowanie strzelnicy
Oprócz powyższych zagadnień opisanych obiekt należy zaprojektować w sposób zapewniający najwyższą ergono-
mie strzelnicy.

Co to oznacza? Strzelnica powinna być zaprojektowana tak, aby: 
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~~ lokalizację poszczególnych osi w  taki sposób, ażeby suma długości wałów bocznych i  głównych była jak 
najmniejsza

~~ drogi, ciągi komunikacyjne zajmowały jak najmniej powierzchni, były możliwie jak najkrótsze

~~ dojazdy, miejsca parkingowe miały kompaktową formę przy jednoczesnym, wysokim komforcie użytkowania

~~ wiaty, miejsca odpoczynku, miejsca oczekiwania na swoją kolej strzelań zostały zlokalizowane w częściach strzel-
nicy osłoniętych przed hałasem

~~ kontener z biurami oraz materiałami niezbędnymi do funkcjonowania strzelnicy posadowić w miejscu najłatwiej 
i najszybciej dostępnym z każdego punktu obiektu. To samo dotyczy toalet.

Rzut oraz przekrój A-A przykładowej strzelnicy.
Rzut oraz przekrój A-A przykładowej strzelnicy.

8
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roboty ziemne
Roboty ziemne, takie jak usypywanie, formowanie wałów ziemnych zalicza się do robót budowlanych, wymagają-
cych pozwolenie na budowę.

Przed wykonaniem projektu należy zlecić firmie geodezyjnej badania gruntu. Takie badania mają na celu ustalenie 
poziomu wód gruntowych, jak i ustalenie typów gruntu. 

Typ gruntu zdeterminuje nam przekroje poprzeczne wałów oraz kulochwytów, czyli zależność szerokości podstawy 
wałów do ich wysokości. 

konstrukcja, parametry wałów bocznych.
Wały boczne w naszym przypadku nie różnią się niczym od głównych kulochwytów. Wynika to z rodzaju planowa-
nych strzelań, które będą obejmować strzelania dynamiczne w kątach maksymalnie do 180 stopni.

Wały boczne powinny być wykonane w postaci nasypu ziemnego i posiadać:

~~ pochylenie skarp nie mniejsze niż 1:1,5

~~ szerokość korony nie mniejszą niż 1,0 metr

~~ wysokość wału nie mniejsza niż 4 metry przy osiach 25 i 50 metrów, których szerokość jest znacznie mniejsza od 
szerokości osi stumetrowej

~~ powierzchnię wału od strony strzelań należy wykonać z materiałów sypkich o granulacji od 2 do 5 mm, niezawie-
rających w warstwie zewnętrznej o grubości 0,2 metra materiałów twardych, takich jak:

– kamienie

– gruz

– złom metalowy

~~ powierzchnie wałów należy umocnić agrotechnicznie

  Roślinność przeznaczona do tego celu powinna spełniać następujące warunki: 

  –  szybko rosnąć w celu zabezpieczenia powierzchni skarpy.

  –  Posiadać dobrze rozwinięty system korzeniowy, który dodatkowo wzmacnia podłoże, tworzyć trwałą i zwartą 
pokrywę roślinną w ciągu całego roku. Mieć niewielkie wymagania pokarmowe, nie wymagać częstego kosze-
nia, posiadać dużą odporność na zmienne warunki pogodowe.

  –  Trawami, które spełniają te wymagania i mogłyby wytworzyć odpowiednie zabezpieczenie są trawy niskie, po-
siadające dobrze rozwinięty i gęsty system korzeniowy, tym samym tworząc zwartą obudowę roślinną. Gatun-
ki podstawowe to: kostrzewa czerwona rozłogowa (festuca rubara genuina Hack), kostrzewa owcza (festuca 
ovina L.) kępowa, kostrzewa różnolistna (festuca heterophylla Lam.) luźnokępowa, mietlica biaława (Agrostis 
alba L.) rozłogowo-luźnokępowa, mietlica pospolita (Agrostis vulgaris With lub Agrostis tenis Sib.) rozłogowo-
-luźnokępowa, wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) rozłogowo- luźnokępowa, życica trwała (Loliumperenne L.), 
zwana też rajgrasem angielskim, luźnokępkowa. 

        Oprócz wymienionych traw gatunkami włączonymi w skład mieszanek przeznaczonych do obsiewu skarp są 
rośliny motylkowate drobnonasienne: komonica rożkowa (Lotus cornculatus L.), koniczyna biała (Triforium re-
gens L.), lucerna nerkowata (medicago lupulina L.).

konstrukcja, parametry wału głównego, kulochwytu.
Wał główny, kulochwyt nie różni się w swojej konstrukcji od wałów bocznych, oprócz wysokości i wynikających z niej 
pozostałych gabarytów.

Minimalna wysokość kulochwytu to 5 metrów. Przy czym na osi o długościach 100m lub dłuższych zalecałbym wyso-
kość od sześciu do siedmiu metrów.

Następnym zagadnieniem jest pozyskanie odpowiedniego materiału budowlanego na wały i kulochwyty.

Jednym z rozwiązań jest dostarczenie takiego materiału z zewnątrz. 

Jest to kosztowne rozwiązanie z uwagi na koszty:

~~ materiału

~~ transportu



Koncepcja i wytyczne do projektu strzelnicy…

69

~~ prac związanych ukształtowaniem wałów, terenu

Drugim, korzystniejszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia jest takie zaplanowanie strzelnicy, przy 
którym zostanie wykorzystany materiał, grunt znajdujący się na terenie inwestycji.

Osiągniemy to, pogłębiając osie strzeleckie o około jeden metr względem istniejącego terenu. Grafika poniżej: 

Osiągniemy to, pogłębiając osie strzeleckie o około jeden metr względem
istniejącego terenu. Grafika poniżej: 

Biorąc za przykład moje opracowanie zamieszczone na stronie ósmej 
zagłębiając się o jeden metr w grunt z obszaru wszystkich osi uzyskami 
około 7070 metrów sześciennych ziemi, gruntu.

Na zbudowanie wałów bocznych zapotrzebowanie wynosi ok. 3350 
metrów sześciennych.
Na zbudowanie głównych kulochwytów będziemy potrzebować ok. 2850 
metrów sześciennych. 

Łączne zapotrzebowanie materiału na konstrukcje wałów to ok. 6150 
metrów sześciennych.
Jak widać mamy nadwyżkę 920 metrów sześciennych materiału, którą 
sugerowałbym w takim wypadku przeznaczyć na ponadprogramowe 
podwyższenie kulochwytów głównych. 
Inwestor musi się liczyć również z wpływami atmosferycznymi na 
konstrukcję ziemne oraz erozją gruntu, co spowoduje z czasem 
obniżenie jej wysokości.

Prace ziemne dotyczą również doprowadzenie od odpowiedniego 
standardu samych powierzchni poszczególnych osi.

Podobnie jak wały boczne, powierzchnię poziome należy wykonać 
z materiałów sypkich o granulacji od 2 do 5 mm, niezawierających 
w warstwie zewnętrznej o grubości 0,2 metra materiałów twardych, 
takich jak:
        kamienie
        gruz
        złom metalowy
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dojazdy, miejsca postojowe
Drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe dla pojazdów należy wykonać jako nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnia 
jest wodoprzepuszczalna i naturalnie stabilizowana.

Nawierzchnię wykonać w miarę możliwości o następującym przekroju warstw:

Warstwa kruszywa o frakcji 0-8 mm - gr. 30 mm

Warstwa kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Kruszywo łamane o frakcji 31,5- 63 mm – gr. 120 mm

Grunt rodzimy mechanicznie utwardzony

Pochylenie poprzeczne 1%
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Powinno się przewidzieć minimum 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 3-4 miejsca lub więcej 
dla autokarów.

Naprzeciwko miejsc postojowych dla autokarów zaleca się utworzenie zatoki manewrowej. 

Zaleca się również minimalną szerokość miejsc postojowych dla samochodów osobowych o szerokości 2,50 metra. 
Użytkownicy przyjeżdżają z długą bronią na tylnych siedzeniach pojazdów, wobec czego większe odstępy między 
samochodami ułatwią manewrowanie futerałami, lub długimi walizkami z bronią przy samochodach.

Dojazdy, miejsca postojowe

Drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe dla pojazdów należy wykonać 
jako nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna 
i naturalnie stabilizowana.

Nawierzchnię wykonać w miarę możliwości o następującym przekroju 
warstw:

Warstwa kruszywa o frakcji 0-8 mm - gr. 30 mm
Warstwa kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm
Kruszywo łamane o frakcji 31,5- 63 mm – gr. 120 mm
Grunt rodzimy mechanicznie utwardzony
Pochylenie poprzeczne 1%

Powinno się przewidzieć minimum 10 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz 3-4 miejsca lub więcej dla autokarów.
Naprzeciwko miejsc postojowych dla autokarów zaleca się utworzenie 
zatoki manewrowej. 
Zaleca się również minimalną szerokość miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o szerokości 2,50 metra. Użytkownicy 
przyjeżdżają z długą bronią na tylnych siedzeniach pojazdów, wobec 
czego większe odstępy między samochodami ułatwią manewrowanie 
futerałami, lub długimi walizkami z bronią przy samochodach.
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Stanowiska 25 i 50 metrów

Stanowiska strzeleckie 25 metrów
Stanowiska strzeleckie 25 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z broni krótkiej różnych kalibrów oraz długiej 
gładkolufowej. 

Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób uło-
żenia na grafice poniżej.

Stanowiska 25 i 50 metrów

Stanowiska strzeleckie 25 metrów

Stanowiska strzeleckie 25 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z
broni krótkiej różnych kalibrów oraz długiej gładkolufowej. 
Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 
35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób ułożenia na grafice poniżej.

Stanowiska strzeleckie 50 metrów

Stanowiska strzeleckie 50 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z
broni krótkiej centralnego zapłonu, przy czym nacisk powinien być 
położony na strzelania dynamiczne/sytuacyjne  oraz broni długiej 
gwintowanej w różnych kalibrach z wyłączeniem amunicji karabinowej 
oraz broni długiej gładkolufowej.

13
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Stanowiska strzeleckie 50 metrów
Stanowiska strzeleckie 50 metrów przeznaczone są głównie do strzelań z broni krótkiej centralnego zapłonu, przy 
czym nacisk powinien być położony na strzelania dynamiczne/sytuacyjne oraz broni długiej gwintowanej w różnych 
kalibrach z wyłączeniem amunicji karabinowej oraz broni długiej gładkolufowej.

Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób uło-
żenia na grafice poniżej.

Pas stanowisk wyłożyć warstwą kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 50 mm

Poszczególne stanowiska strzeleckie tworzą betonowe płyty chodnikowe 
35x35x5cm, lub równorzędne. Sposób ułożenia na grafice poniżej.

Stanowiska strzeleckie 100 metrów

Stanowiska strzeleckie 100 metrów przeznaczone są głównie do strzelań 
statycznych z broni długiej gwintowanej centralnego zapłonu w różnych 
kalibrach, włącznie z amunicją karabinową.

W związku ze stosowaną bronią i amunicją o wyższej energii stanowiska 
strzeleckie muszą mieć ograniczone kąty strzelań, w celu zapobiegnięcia 
wydostania się pocisku poza teren strzelnicy.
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Zastosowałem tutaj model szeroko rozpowszechniony w Szwajcarii.

Strzelec kładzie się na stanowisku i strzela przez kanał ograniczający kąt przypadkowego strzału. W tym przypadku 
jest to rura betonowa o średnicy 120cm. Mogą to być jednolite rury betonowe o długości 4,20 metra lub dłuższe, lub 
kręgi betonowe używane do budowy studni. 

Te ostatnie są łatwiejsze w montażu i transporcie, ponieważ są poszczególnymi segmentami, składanymi w całość 
stanowiska dopiero na miejscu. 

Zastosowałem tutaj model szeroko rozpowszechniony w Szwajcarii.
Strzelec kładzie się na stanowisku i strzela przez kanał ograniczający kąt
przypadkowego strzału. W tym przypadku jest to rura betonowa o 
średnicy 120cm. Mogą to być jednolite rury betonowe o długości 4,20 
metra lub dłuższe, lub kręgi betonowe używane do budowy studni. 
Te ostatnie są łatwiejsze w montażu i transporcie, ponieważ są 
poszczególnymi segmentami, składanymi w całość stanowiska dopiero na
miejscu. 

Elementy betonowe należy okleić w środku kauczukiem akustycznym o 
grubości od 1-2cm.

Warstwa kauczuku akustycznego ma trzy funkcje:
− przy przypadkowym trafieniu pociskiem, odpryski betonu zostaną 
zatrzymane w warstwie kauczuku lub zostaną na tyle wyhamowane, że 
nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla strzelca

− element wygłuszający i jednocześnie likwidujący efekt 
wielokrotnego odbicia się fali dźwiękowej od betonowych powierzchni.

− używającego ciemnego kauczuku zostaną wyeliminowane refleksy 
światła przeszkadzające podczas celowania
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Cała konstrukcja ma jeszcze jedną zaletę. Huk wystrzału jest kierowany 
w dwóch kierunkach. Główna fala idzie w kierunku kulochwytu, druga już
słabsza za strzelca i istotnie zredukowana na boki poprzez kręgi.

Stanowiska strzeleckie 300 i 500 metrów

Stanowiska strzeleckie 300 i 500 metrów przeznaczone są głównie do 
strzelań statycznych z precyzyjnej broni długiej, centralnego zapłonu 
w różnych kalibrach o dużej energii pocisków.

Konstrukcję samych stanowisk strzeleckich można zastosować taką samą
jak na stanowiskach stumetrowych. 

Podobnie jest z wałami bocznymi, których wysokość 4 metry w 
zupełności wystarczy.
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Inaczej już jest z głównym kulochwytem. Tutaj sugerowałbym wysokość 7m. Inaczej już jest z głównym kulochwytem. Tutaj sugerowałbym wysokość 
7m. 

Przy strzelaniach na znaczne już odległości 300 i 500m 
rekomendowałbym na tych dystansach instalację przechwytaków na 
osiach. Schemat takiego rozwiązania zamieszczam poniżej. 

Wysokość oraz pozycje przechwytaków definiuje maksymalna odległość 
prowadzonych strzelań.

Dodatkowo przy już znacznych odległościach należy przewidzieć 
możliwość wjazdu pojazdami mechanicznymi na oś.
Usprawni to strzelania i skróci czas oczekiwań między nimi. 

Drugim rozwiązaniem jest przekopanie wału bocznego na wysokości 
tarczownic. Wiąże to jednak ze sobą zaprojektowanie dodatkowej drogi 
oraz sprawnego systemu komunikacyjnego między strzelającymi a 
zmieniającymi tarczę. 
Dlatego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, jaki 
bezpieczeństwa preferowałbym możliwość wjazdu bezpośrednio na oś.
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oś. Usprawni to strzelania i skróci czas oczekiwań między nimi. 

Drugim rozwiązaniem jest przekopanie wału bocznego na wysokości tarczownic. Wiąże to jednak ze sobą zaprojek-
towanie dodatkowej drogi oraz sprawnego systemu komunikacyjnego między strzelającymi a zmieniającymi tarczę.  
Dlatego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, jaki bezpieczeństwa preferowałbym możliwość wjazdu bez-
pośrednio na oś.

Strefy bezpieczeństwa
Wymogiem na każdej strzelnicy jest posiadania tak zwanych stref bezpieczeństwa. 

Strefa bezpieczeństwa służy do manewrowania rozładowaną bronią, sprawdzania broni, usuwania usterek, itd. 

Do strefy bezpieczeństwa jest absolutny zakaz wnoszenia amunicji. 

Strefa bezpieczeństwa składa się z drewnianych legarów zabezpieczonych od strony wałów ziemnych papami termo-
zgrzewalnymi. Legary posadowione są na rzędach bloczków fundamentowych.

Od wewnątrz strefy bezpieczeństwa wyłożone są workami z piaskiem, mające na celu wychwycenie i zatrzymanie 
ewentualnego wystrzelonego pocisku.

W strefie bezpieczeństwa znajduję się stolik na broń.

Informacje o takich strefach zawarte są również w regulaminie strzelnicy.
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Schemat przykładowej strefy bezpieczeństwa.

Strefy bezpieczeństwa

Wymogiem na każdej strzelnicy jest posiadania tak zwanych stref 
bezpieczeństwa. 
Strefa bezpieczeństwa służy do manewrowania rozładowaną bronią, 
sprawdzania broni, usuwania usterek, itd. 
Do strefy bezpieczeństwa jest absolutny zakaz wnoszenia amunicji. 

Strefa bezpieczeństwa składa się z drewnianych legarów 
zabezpieczonych od strony  wałów ziemnych papami termozgrzewalnymi.
Legary posadowione są na rzędach bloczków fundamentowych.
Od wewnątrz strefy bezpieczeństwa wyłożone są workami z piaskiem, 
mające na celu wychwycenie i zatrzymanie ewentualnego wystrzelonego 
pocisku.
W strefie bezpieczeństwa znajduję się stolik na broń.
Informacje o takich strefach zawarte są również w regulaminie strzelnicy.

Schemat przykładowej strefy bezpieczeństwa.

Strefa bezpieczeństwa może być wolno stojącym obiektem, lub może być
wkomponowana w wał boczny. Zaleca się aby każda oś miała swoją 
strefę bezpieczeństwa. 
Wyjątkiem są dwie osie, gdzie jedną strefę można zaprojektować w wale 
bocznym rozdzielającym dwie osie. 
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Strefa bezpieczeństwa może być wolno stojącym obiektem, lub może być wkomponowana w wał boczny. Zaleca się 
aby każda oś miała swoją strefę bezpieczeństwa. 

Wyjątkiem są dwie osie, gdzie jedną strefę można zaprojektować w wale bocznym rozdzielającym dwie osie. 

Przekroje A-A i B-B 

Przekroje A-A i B-B 

Pomieszczenia na materiały robocze

Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj mobilny kontener, który można w 
każdej chwili przenieść w inną lokalizacje.

Przykładowym kontenerem może być prefabrykowany mobilny kontener  
typu SHK-E 11 o powierzchni 15,58 metrów kwadratowych lub 
równorzędny. 
Schemat, oraz opis kontenera na stronie 21.

Można zastosować również rozwiązania alternatywne, jak mobilne 
pomieszczenia wojskowe wycofane ze służby lub kontenery morskie.

Te ostatnie stanowią rozwiązanie tymczasowe.

Energię elektryczną można zapewnić z przyłącza, o ile takie jest 
dostępne, lub z agregatu prądotwórczego, jeśli zaistnieje taka 
konieczność.

20

pomieszczenia na materiały robocze
Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj mobilny kontener, który można w każdej chwili przenieść w inną lokalizacje.

Przykładowym kontenerem może być prefabrykowany mobilny kontener typu SHK-E 11 o powierzchni 15,58 metrów 
kwadratowych lub równorzędny. 

Schemat, oraz opis kontenera na następnej stronie.

Można zastosować również rozwiązania alternatywne, jak mobilne pomieszczenia wojskowe wycofane ze służby lub 
kontenery morskie.

Te ostatnie stanowią rozwiązanie tymczasowe.
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Energię elektryczną można zapewnić z przyłącza, o ile takie jest dostępne, lub z agregatu prądotwórczego, jeśli zaist-
nieje taka konieczność.

Poniżej opis kontenera SHK-E 11 

Opis kontenera SHK-E 11 

21
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wiaty
Obiekt, który nie jest niezbędny na strzelnicy. 

Z własnego doświadczenia jako strzelec wiem, że strzelanie to 30-60 minut strzelania a reszta pobytu na strzelnicy to 
czekanie. Czekanie czasem wielogodzinne. Tak jest na każdych zawodach i treningach jeśli obłożenie strzelnicy jest 
duże.

Wiata o lekkiej, najprostszej konstrukcji znacząco podniesie komfort strzelców i podniesie atrakcyjność obiektu.

Wiatę można wykonać całkowicie w  konstrukcji drewnianej. Dach pokryć deskami i  zabezpieczyć papą 
termozgrzewalną. 

Konstrukcja zamocowana poprzez kształtowniki z blachy ocynkowanej zakotwione w punktowych fundamentach 
żelbetowych.

Odradzam stawianie wiaty na różnego rodzaju bloczkach oraz innych konstrukcjach nie związanych z gruntem. 

Warunki atmosferyczne z roku na rok stają się coraz mniej obliczalne, 

w związku z czym rekomenduje fundamenty wiążące obiekt z podłożem.

Widok wiaty

Widok wiaty

23
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Miejsca na odpady stałe
Na każdej osi umieścić pojemniki na odpady stałe. 

Wskazany podział na metale (łuski) oraz opakowania i inne.

instalacje sanitarne
W zależności od wielkości obiektu i potrzeb minimum dwie toalety mobilne, serwisowane Toy Toy.

uwagi końcowe
Teren strzelnicy należy ogrodzić. Co 15-20 metrów na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze informujące 
o zagrożeniu życia i zdrowia.

zakończenie
Powyższe opracowanie proszę traktować jako wytyczne, zbiór informacji które pomogą Państwu w procesie projek-
towania, wybudowania i używania strzelnicy. Jest to wprowadzenie, wskazówka do wykonania projektu budowlano-
-architektonicznego w pełnym jego zakresie.

Przykłady z mojego opracowania będą musiały być siłą rzeczy zmodyfikowane i dopasowane do terenu, którym bę-
dziecie Państwo dysponować.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Szanser
architekturasrs@gmail.com

Plan strzelnicy w formacie DWG i PDf do pobrania na stronie: 
www.strzelnicawpowiecie.pl/do-pobrania/ 

http://strzelnicawpowiecie.pl/do-pobrania/
http://strzelnicawpowiecie.pl/do-pobrania/
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