
R E G U L A M I N 
egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu 

strzeleckiego 
 

Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549 z 
późn. zmian), w nawiązaniu do Art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 
857.) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uchwala regulamin przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego. 
 

§ 1 
 

Regulamin określa szczegółowe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jak również 
wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania, i cofania tych uprawnień, wzory 
dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, i uprawnienia oraz szczególne zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące przy uprawianiu sportu strzeleckiego. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o sporcie strzeleckim, zwanym dalej "strzelectwem", należy 
przez to rozumieć strzelectwo w dyscyplinach:  pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. 
 

§ 3 
 

Do uprawiania strzelectwa, w zakresie określonym w § 2 jest niezbędne posiadanie dokumentu 
stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego dalej „Patentem  
Strzeleckim”. 

§ 4 
 

Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich, które zdały stosowny 
egzamin przed komisją Polskiego Związku Łowieckiego mogą otrzymać patent strzelecki w 
dyscyplinie strzelba gładkolufowa. W takim przypadku niezbędne jest zaświadczenie wydane 
przez Okręgową Radę Łowiecką właściwą dla wnioskodawcy. 
 

§ 5 
 

1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego, zwana dalej "KL PZSS". Orzeczenie w tej sprawie podpisuje przewodniczący Komisji 
lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1.  jest Zarząd PZSS. 
3. Patent strzelecki nadaje się osobie pełnoletniej, która spełnia warunki określone w regulaminie. 
 

§ 6 
Patent strzelecki uprawnia do: 
 
1. uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany, 
2. ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we 

współzawodnictwie sportowym, 
3. ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa, 
4. ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,  na podstawie przepisów 

ustawy  o broni i amunicji. 
 

§ 7 
 

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest: 
 

1. ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia 
2. przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku  
3. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, 

potwierdzonego przez:   



a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uprawiania strzelectwa 

b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego 
do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu 
wstępnym. 

4. Zdanie egzaminu o którym mowa § 9-14  
 

§ 8 
 

1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS, składająca 
się  
z co najmniej 3 członków. Prezes PZSS wyznacza bezpośredniego organizatora oraz określa 
termin  
i miejsce przeprowadzenia egzaminu. 

2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające uprawnienia trenera, 
instruktora lub sędziego strzelectwa sportowego określonej dyscypliny strzelectwa. 

3. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu i terminie egzaminów za 
pośrednictwem strony internetowej.  

 
§ 9 

 
1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  
2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z: 

 
1)  obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie; 
2)  zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową; 
3)  regulaminów strzeleckich; 
4)  budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych; 
5)  znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 
 

3. Część praktyczna obejmuje: 
 
1)  sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy; 
2)  sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją, 

i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku 
jej niesprawności; 

3)  sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni. 
 

4. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na karcie 
egzaminacyjnej. 

5. Komisja może zadawać pytania dotyczące zagadnień o których mowa w ust. 3. 
6. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia 

znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 3. 
7. Zawodnicy przystępujący do egzaminu na podstawie § 9 regulaminu przyznawania licencji 

indywidualnych posiadający co najmniej trzecią klasę sportową w danej dyscyplinie, 
zwolnieni są z części praktycznej egzaminu na patent. 

 
§ 10 

 
1. Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań 

(po 2 pytania z każdego zagadnienia wymienionego w § 9 ust. 2). 
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez 

zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze cztery 
pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa. Błędna odpowiedź na te 
pytania powoduje nie zaliczenie egzaminu. 

3. Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut. 
§ 11 

 
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części: 

1) teoretycznej - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, 



2) praktycznej – zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego, obejmującego wyłącznie tę 
część egzaminu. 

 
§ 12 

 
Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia egzaminu. 

 
§ 13 

 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji. 

 
§ 14 

 
Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana zdać część praktyczną 
z każdej z tych dyscyplin. 

§ 15 
 

1. KL PZSS może cofnąć uprawnienia do uprawiania strzelectwa o których mowa w Art.10b ustawy o 
broni i amunicji w przypadkach: 
 
1) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym, 
2) niezdolności do uprawiania wybranej dyscypliny strzelectwa stwierdzonej przez lekarza, o 

którym mowa  
w § 7 ust. 1 pkt. 2,  

3) odmowy poddania się badaniu na alkomacie lub testowi antynarkotykowemu  
4) naruszenia regulaminów strzeleckich, 
5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego 

z przepisami posługiwania się bronią. 
 

2. KL PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.10.b ustawy o broni i amunicji w przypadkach: 
 
1)  stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych, 
2)  stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, że podczas strzelania osoba strzelająca znajduje 

się pod wpływem alkoholu (co najmniej 0,2 promila) lub pod działaniem środków 
psychotropowych albo podobnie działających. 

 
§ 16 

 
KL PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych patentów strzeleckich która jest 
przechowywana w biurze PZSS. 

§ 17 
 

1.    Wzór patentu strzeleckiego, o którym mowa w § 3 określa załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
2.    Wniosek o nadanie patentu, o którym mowa w § 7 określa załącznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 
3.    Wzór karty egzaminacyjnej, określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 
4.    Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu, określa załącznik Nr 4 do niniejszego 
regulaminu. 

§ 18 
 

Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji 
niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego uchwalono jako tekst jednolity na posiedzeniu 
Zarządu PZSS  24.04.2013 roku.  
 

§ 19 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2013r.. 
 
 



Załącznik nr 4 
 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA CZĘŚCI  PRAKTYCZNEJ  EGZAMINU 
NA PATENT  STRZELECKI 

 
 
Sprawdzian strzelecki przeprowadza się z wylosowanego rodzaju broni. 

 
 
STRZELANIE  Z PISTOLETU 

 
1. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw) 
2. Odległość – 25 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 sztuk 
4. Postawa - stojąca 
5. Czas egzaminu – 6 minut 
6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 15 cm 
 

 
 

1. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet pneumatyczny (Ppn) 
2. Odległość – 10 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 sztuk 
4. Postawa - stojąca 
5. Czas egzaminu – 6 minut 
6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 5 cm 
 
 
STRZELANIE  Z  KARABINU 

 
1. Cel – tarcza do konkurencji: karabin dowolny (Kdw) 
2. Odległość – 50 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 sztuk 
4. Postawa - leżąca 
5. Czas egzaminu – 6 minut 
6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 5 cm 
 

 
 

1. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn) 
2. Odległość – 10 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 sztuk 
4. Postawa - stojąca 
5. Czas egzaminu – 6 minut 
6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 2 cm 



STRZELANIE  ZE  STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ 
 

1. Cel – lecący rzutek (konkurencja trap) 
2. Odległość od wyrzutni – 15 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 
4. Postawa - stojąca 
5. Czas egzaminu – 6 minut 
6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 3 rzutków 

 
 

1. Cel – 5 celów reaktywnych (np. poppery) 
2. Odległość od stanowiska – co najmniej 10 metrów 
3. Liczba strzałów – 5 
4. Postawa - stojąca 
5. Czas egzaminu – 3 minuty 
6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów 

 
 
Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny 
ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w § 9 w ust. 3. regulaminu 
egzaminów na patent strzelecki oraz zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego. 

 
 
 
Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu na patent strzelecki zostały przyjęte 
uchwałą Zarządu PZSS 22 kwietnia 2015 roku.  


