
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE STRZELNICY MOSiR ZABRZE - TS 
TEMIDA ZABRZE 

Rozdział 1 

Warunki korzystania ze strzelnicy  

1. Prowadzący strzelanie:  

 odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących 

 wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a pozostałym osobom – 
miejsce bezpiecznego pobytu 

2. Osoba odpowiedzialna za obiekty szkoleniowe (strzelnice) prowadzi książkę rejestru 
pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane: 

 nazwę jednostki (komórki) organizacyjnej resortu MSWiA lub imię i nazwisko 
korzystającego ze strzelnicy 

 w wypadku korzystania ze strzelnicy przez inne osoby spoza resortu MSWiA, numer 
pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydal, albo adres korzystającego ze 
strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń 

 oświadczenie prowadzącego strzelanie, że zapoznał funkcjonariuszy z regulaminem 
strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa lub korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu 
się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem 

3. Na strzelnicy zabrania się:  

 osobom nie korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz 
styczności z bronią 

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

 spożywania alkoholu używania środków odurzających oraz przebywania na terenie 
strzelnicy osób będących pod ich wpływem 

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

 regulamin strzelnicy 

 kopię atestu strzelnicy  

 plan strzelnicy z oznaczeniem:  

a) stanowisk strzeleckich,  

b) punktu sanitarnego,  

c) dróg ewakuacji,  

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,  

 4) wykaz sygnałów alarmowych 

 5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 
medycznej 

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada 
prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  



Rozdział 2 

Sposób obchodzenia się z bronią  

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną /nie 
dotyczy osób funkcyjnych/ 

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

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną 
w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy 

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie 

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie 

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu 
strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie na komendę prowadzącego strzelanie 

7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych 
stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy 

 

Rozdział 3 

Sposób zachowania się 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. Po komendzie „STOP!!!”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobą, 
strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie 

4. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach 
oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna 

5. Członkowie klubu TS „TEMIDA Zabrze mogą korzystać ze strzelnicy pod opieką dyżurnych 
instruktorów w każdą roboczą sobotę od godziny 14.00 do 18.00 

6. Członkowie korzystający z broni i amunicji klubowej pokrywają koszt zużytej amunicji 
+10zł za opiekę instruktora na stanowisku strzeleckim.Goście pokrywają koszt amunicji +20 
zł. 

7. Członkowie klubu posiadający własną broń,amunicję /pozwolenie na broń/ mogą 
korzystać ze strzelnicy indywidualnie po pobraniu kluczy w recepcji MOSiR o każdej porze w 
każdy dowolny dzień, bez ograniczeń czasowych,wpłacając na konto klubu opłatę 10zł z 
dopiskiem „trening strzelecki” najpóźniej w dniu następnym.  

8. Rezerwację stanowisk prowadzi instruktor Mariusz Żyła tel.502 074 766 /telefonicznie 
bądź SMS-owo/ Stan rezerwacji do wglądu w zakładce REZERWACJA STRZELNICY na stronie 
internetowej klubu. 

9. Lista członków klubu upoważnionych do samodzielnego korzystania ze strzelnicy znajduje 
się w recepcji MOSiR i tylko te osoby mogą pobrać klucz za pokwitowaniem. 

10. Obowiązkiem osoby przebywającej na obiekcie strzelnicy jest wpisanie się do książki 
pobytu . 

11. Po zakończeniu strzelania należy posprzątać stanowisko strzeleckie. 



12. Osoby wymienione w rozdz.3 pkt 7 mogą przebywać na strzelnicy i udostępniać swoją 
broń na własną odpowiedzialność osobom zaproszonym przez siebie zapewniając 
przestrzeganie warunków bezpieczeństwa. Osoba zapraszająca ponosi koszt 20 zł od jednej 
zaproszonej osoby,płatne na konto klubu,najpóźniej w dniu następnym z dopiskiem „trening 
strzelecki”. 

-Należy wykorzystywać obiekt zgodnie z przeznaczeniem,nie wolno strzelać w ten sposób ,że 
pociski padają w ściany boczne,sufit czy w osłony oswietlenia. 

-Do celów metalowych typu „biathlon” można strzelać kalibrem nie większym niż 5,6mm. 

-Do celów metalowych typu „popper” mogą strzelać tylko zawodnicy uprawiający 
strzelectwo IPSC lub IDPA lub inne osoby pod opieką zawodników IPSC/IDPA. 

13. Wszelkie uszkodzenia na obiekcie należy zgłaszać opiekunowi strzelnicy Mariusz Żyła 
tel 502 074 766. 

14. Zarząd wyznaczy spośród instruktorów osoby uprawnione do kontrolowania sposobu 
korzystania ze strzelnicy. 

15. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może zwolnić od opłaty osoby korzystające z 
obiektu,lub cofnąć zgodę na samodzielne korzystanie ze strzelnicy. 

16. Na strzelnicy dopuszczalne są nast. rodzaje i kalibry amunicji: 

-amunicja pistoletowa i rewolwerowa od 5,6mm do 11,43mm 

-amunicja do pistoletów maszynowych 9mm Makarow i 9mm PARA 

-amunicja do strzelb gładko-lufowych kal 12mm penetracyjna i niepenetracyjna. 

-Strzelenie z broni czarno prochowej jest NIEDOZWOLONE.  

-strzelanie amunicją karabinową i nabojem „pośrednim” jest NIEDOZWOLONE 
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