EGZAMIN

NA

PATENT STRZELECKI

Tematy egzaminu teoretycznego
1. Budowa broni długiej i krótkiej
2. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie broni
3. Budowa amunicji sportowej
3. Wybrane zagadnienia z balistyki
4. Regulamin strzelecki i przepisy bezpieczeństwa
5. Technika strzelania z broni długiej i krótkiej
6. Przepisy prawne dotyczące posiadania i używania broni
7. Traumatologia i pierwsza pomoc medyczna

Egzamin praktyczny
1. Strzelanie konkursowe z karabinu i pistoletu pneumatycznego
2. Strzelanie egzaminacyjne z broni palnej (broń krótka i długa, małokalibrowa i dużego kalibru)

Egzamin przed Komisją PZSS
W dniu egzaminu należy zgłosić się z drukiem „Wniosku o nadanie patentu strzeleckiego”
wypełnionym przez lekarza medycyny sportowej z Przychodni Sportowo - Lekarskiej oraz oryginał
i kserokopię potwierdzenia nadania przelewu w celu przedstawienia komisji egzaminacyjnej PZSS,
jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.
Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.
Opłata za egzamin na patent strzelecki - 400 PLN
Opłata za egzamin poprawkowy na patent strzelecki - 100 PLN
Z opłaty zwolnione są osoby, które nie przekroczyły 20 roku życia
Opłata za wydanie PATENTU STRZELECKIEGO – 60 PLN
Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem Patentu wnosić przelewem na konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
Rachunek bieżący PZSS:
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH SA o/Warszawa

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich
kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim
Na podstawie Art.53b, w nawiązaniu do Art.10 ust 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z późn.zm.) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
uchwala regulamin przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do
uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.
§1
Regulamin określa szczegółowe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jakrównież 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 sportów o charakterze strzeleckim.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o sportach o charakterze strzeleckim, zwanych dalej "strzelectwem", należy
przez to rozumieć strzelectwo: kulowe, śrutowe i pneumatyczne.
§3
Do uprawiania strzelectwa, w zakresie określonym w § 2 jest niezbędne posiadanie dokumentu
stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego dalej „Patentem strzeleckim”.
Wzór – załącznik Nr 1 do Regulaminu.
§4
Przepisy regulaminu nie dotyczą osób uprawiających strzelectwo z broni używanej do celów łowieckich i
posiadających uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów.
§5
1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Polski Związek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej "PZSS".
2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Zarząd PZSS.
3. Patent strzelecki nadaje się osobie, która spełnia warunki określone w regulaminie.
§6
Patent strzelecki uprawnia do:
1) uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został nadany,
2) ubiegania się o uzyskanie licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym na
podstawie art. 24 ustawy o kulturze fizycznej,
3) ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
4) ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i
amunicji.
§7
1. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest złożenie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego
(załącznik Nr 2) zawierającego potwierdzenia spełnienia łącznie wszystkich niżej wymienionych wymogów:
a. określenie dyscypliny strzelectwa na którą ma być wydany patent
b. zgodę, o której mowa w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z późn.zm.), na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy zawartych
we wniosku.
c. złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania regulaminów strzelań oraz warunków uprawiania
strzelectwa,
d. złożenie oświadczenia o niekaralności prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej.
e. poświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa, poświadczonego przez
właściwego lekarza, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej,
f. poświadczenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu o którym mowa w § 8,
g. Datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
h. Osoby niepełnoletnie pisemną zgodę na uprawianie danej dyscypliny strzelectwa wydaną przez swoich
przedstawicieli ustawowych.
§8
1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS, składająca się z co
najmniej 3 członków. Prezes określa termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu
2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające uprawnienia trenera, instruktora
lub sędziego sportowego określonej dyscypliny strzelectwa.

3. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu i terminie egzaminów za
pośrednictwem strony internetowej oraz powiadomienia zainteresowanych WZSS i OZSS.
§9
1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wzór karty egzaminacyjnej – zał Nr 3
2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących:
1) ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzelań;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej;
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, ładowania amunicją i rozładowywania
oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.
4. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a jej wynik wpisuje się na karcie
egzaminacyjnej,
5. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień o których mowa w ust.3.
6. Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu, o którym mowa w ust.3, zawiera załącznik nr 4 do
regulaminu.
7. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia
znajomości zagadnień, o których mowa w ust.3.
§ 10
1. Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań.
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez
zdającego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
§ 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 niezdania egzaminu.
§ 13
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
§ 14
Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana uzyskać odrębny patent
strzelecki dla każdej z tych dyscyplin.
§ 15
1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent strzelecki oraz o nabyciu uprawnień o których mowa w
Art.53b ust.3 wydaje PZSS.
2. Wzór zaświadczenia o którym mowa w ust.1 zawiera załącznik Nr 5
§ 16
1. PZSS może cofnąć uprawnienia do uprawiania strzelectwa wynikające z Art.53b ustawy z dnia 18
stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z późn.zm.) w przypadkach:
1) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym,
2) stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, niezdolności do uprawiania danej
dyscypliny strzelectwa,
3) odmowy poddania się sprawdzeniu przez prowadzącego strzelania lub osobę przez niego wyznaczoną,
badaniu na alkometrze lub testowi antynarkotykowemu,
4) naruszenia regulaminów strzeleckich,
5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego z przepisami
posługiwania się bronią,
6) nie wnoszenia opłat określonych przez PZSS.
2. PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.53b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z późn.zm.) w przypadkach:
1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych,

2) stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, że podczas strzelania osoba strzelająca znajduje się pod
wpływem alkoholu (>0,2 promila) lub pod działaniem narkotyków,
§ 17
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych zaświadczeń o których mowa w § 15.
§ 18
Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych
do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 29.06.2005.
§ 19
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2005.

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU NA PATENT
STRZELECKI
1. Strzelanie z palnej broni sportowej:
1) pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu centralnego zapłonu:
a) cel - tarcza sportowa 500 x 200 mm,
b) odległość - 25 metrów,
c) ilość nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 6 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
2) karabinu sportowego małego kalibru (5,6 mm):
a) cel - tarcza sportowa 154,4 x 112,4 mm,
b) odległość - 50 metrów,
c) ilość nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 8 minut,
e) postawa - leżąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
3) karabinu sportowego centralnego zapłonu:
a) cel - tarcza sportowa 1 000 x 600 mm,
b) odległość - 300 metrów,
c) ilość nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 8 minut,
e) postawa - leżąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
4) gładkolufowej broni śrutowej:
a) cel - lecący rzutek,
b) ilość nabojów - 5 sztuk,
c) czas - 6 minut,
d) postawa - stojąca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległości 15 m,
e) ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech rzutków.
Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza się na strzelnicy przystosowanej do wyrzucania rzutków.
2. Strzelanie pneumatyczne:
1) pistoletu:
a) cel - tarcza sportowa 155,5 x 59,5 mm,
b) odległość - 10 metrów,
c) ilość nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 9 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
2) karabinu:
a) cel - tarcza sportowa 45,5 x 30,5 mm,
b) odległość - 10 metrów,
c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.
Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu na patent strzelecki zostały przyjęte uchwałą Zarządu
PZSS na posiedzeniu w Warszawie dnia 29 czerwca 2005r.

