
REGULAMIN BEZPIECZENSTA I UZYTKOWANIA STRZELNICY
LUBELSKIE CENTRUM STRZELECKIE

Strzelnica LCS
ul. Metalurgiczna 3, 20-234 Lublin

Rozdział 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

1. Prowadzący strzelanie
1) Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie.
2) Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.
3) Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki

dla osób strzelających po raz pierwszy.
4) Nadzoruje przebieg strzelania.
5) Przeprowadza naukę strzelania i trening strzelecki.
6) Dokonuje przeglądu broni.
7) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących.
8) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer  pozwolenia  na  broń  oraz  nazwę  organu,  który  je  wydał,  albo  adres  korzystającego  ze

strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami

bezpieczeństwa oraz zobowiązanie do ich przestrzegania, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie 

oraz styczności 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 pod ich wpływem.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy,
3) plan strzelnicy,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Korzystający ze strzelnicy ponosi odpowiedzialność za każdą wyrządzoną szkodę na strzelnicy i 
zobowiązany jest do pokrycia strat, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1.  Bezpieczeństwo  strzelających,  obsługi  strzelnicy  i  publiczności  wymaga  zachowania  szczególnej
ostrożności  podczas  przenoszenia  broni  palnej,  obchodzenia  się  z  nią,  jak  również  poruszania  się  po
strzelnicy.  Ważna  jest  przede  wszystkim dyscyplina  osobista.  Obowiązkiem personelu  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa, a obowiązkiem strzelających i oczekujących jest współdziałanie w tym zakresie.
2.  Broń  na  strzelnicy  przenosi  się  w  stanie  rozładowanym  w  kaburze,  pokrowcu,  futerale,  lub  innych
pojemnikach 
4. Poza stanowiskami strzeleckimi na terenie strzelnicy broń długą można przenosić z lufą skierowaną do
góry, z wylotem lufy ponad głową, z otwartym zamkiem, lub włożoną flagą bezpieczeństwa – wskaźnikiem
braku naboju w komorze. Broń łamana musi mieć lufy otwarte i skierowane w dół
5. Każda broń używana na strzelnicy musi być sprawna technicznie.
6. Zabrania się dotykania lub używania broni innych osób bez zgody jej użytkownika.
7. Osobom oczekującym na strzelanie lub widzom zabrania się wchodzenie na  stanowiska strzeleckie.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń
osób  funkcyjnych.  Na  stanowiskach  strzeleckich  czynności  wykonuje  się  wyłącznie  na  komendy  osoby
prowadzącej strzelanie.
9.  Wszystkie  osoby,  przebywające  na  strzelnicy  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zgłoszenia
powstałych zagrożeń osobom funkcyjnym.



10. Każdy, kto stwierdzi , że dalsze strzelanie prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia jest zobowiązany do
przerwania  strzelania  głośną  komendą  STOP,  PRZERWIJ  STRZELANIE  oraz  zgłosić  przyczynę  swojej
decyzji  osobie  funkcyjnej  na  strzelnicy.  Wznowienie  czynności  strzeleckich  następuje  na  komendę
prowadzącego strzelanie.

Rozdział 3. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

1.  Wszelkie  czynności  związane z  obsługą  broni,  w tym strzelanie  na sucho,  składanie  się  do  strzału,
dokonuje się na wyznaczonym do tego celu stanowisku – STREFA BEZPIECZEŃSTWA
2. W strefie bezpieczeństwa zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju amunicji treningowej, ćwiczebnej
(zbijaków). Zabrania się wchodzenia do strefy bezpieczeństwa z amunicją, a w szczególności ładowania
magazynków i ładownic.
3. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim tylko na polecenie prowadzącego
strzelanie lub trening, lub w strefie bezpieczeństwa.
4. Broń może być załadowywana tylko na stanowisku strzeleckim i po komendzie prowadzącego strzelanie:
ŁADUJ lub START. 
5. Załadowanej broni nie można odkładać i pozostawiać bez nadzoru 
6. W czasie strzelania obowiązujące są komendy prowadzącego strzelanie:
a) ŁADUJ – można rozpocząć ładowanie magazynków i broni.
b) START – można rozpocząć strzelanie,
c) STOP – należy bezwzględnie i natychmiast przerwać strzelanie,
d) ROZŁADUJ – należy bezwzględnie i natychmiast rozładować broń.
Po komendzie „STOP, ROZŁADUJ” strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie i rozładować broń.
Strzelanie może być wznowione po odpowiedniej komendzie prowadzącego strzelanie. W trakcie szkoleń i
treningów  zorganizowanych  grup  oraz  osób  indywidualnych  można  stosować  inne  zestawy  komend  –
uzgodnione lub specyficzne dla danej grupy.
7.  W czasie  strzelania  zabronione  jest  wchodzenie  osób  postronnych  na  teren  stanowisk  strzeleckich.
Przebywać tam mogą jedynie osoby strzelające (na wyznaczonych stanowiskach) i prowadzące strzelanie.
8. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
9. Opuszczanie stanowiska z bronią lub bez niej dozwolone jest tylko za zgodą prowadzącego strzelanie.
Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, obowiązkiem strzelającego jest upewnić się, że jego broń
jest rozładowana. Powrót strzelca na stanowisko musi być zgłoszony prowadzącemu strzelanie.
10. Podczas strzelania bezwzględnie zabrania się celowania i kierowania broni ponad linię kulochwytu.
11. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować, przedstawić do kontroli  prowadzącemu strzelanie
oraz zabezpieczyć.
12. Niesprawność broni i amunicji należy zgłaszać natychmiast prowadzącemu strzelanie, głosem i poprzez
podniesienie wolnej ręki, druga ręka cały czas trzyma broń skierowaną w kierunku kulochwytu. Strzelającym
zabrania się samodzielnego usuwania usterek, które wynikły w czasie strzelania.
13. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
14. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
15. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
opiekunów.

Rozdział 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opis strzelnicy.
1) Strzelnica usytuowana jest w miejscowości Lublin , ul. Metalurgiczna 3.
2) Strzelnica jest obiektem sportowym zamkniętym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów,

zawodów i rekreacji. Może być udostępniona osobom posiadającym własną broń, jak też dysponującym
bronią na podstawie innych przepisów.

3) Dozwolone jest strzelanie z broni: pneumatycznej, palnej bocznego i centralnego zapłonu, broni gładko
lufowej.  Maksymalna  odległość,  z  której  można  prowadzić  strzelanie  to  25m  dla  wszystkich
wymienionych rodzajów broni.

2. Zadania strzelnicy
1) Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
2) Nauka strzelania.
3) Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4) Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego (zawody, treningi).
5) Sprawdzanie i testowanie broni.

3. Ze strzelnicy mogą korzystać



1) Osoby posiadające własną broń z ważnym pozwoleniem.
2) Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
3) Osoby niepełnoletnie  w obecności  instruktora,  trenera,  rodziców lub opiekunów lub za ich pisemną

zgodą.
4) Funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Ochrony, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, z

broni służbowej bądź obiektowej, po okazaniu ważnej legitymacji.
5) Zorganizowane  grupy  strzelających  z  własnym  „prowadzącym  strzelanie”  pod  warunkiem

przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r. rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18, poz.
234).

4. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy
1) Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
2) Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
3) Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
4) Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na

strzelnicy i do uszkodzeń urządzeń.
5) Należy używać środków ochrony słuchu i wzroku. Ich posiadanie należy do obowiązków strzelającego.
6) Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni obiektowej.

5. Postanowienia końcowe
1) Niezależnie od powyższych ustaleń obowiązują również inne przepisy urzędowe.
2) Na zawodach obowiązuję dodatkowo odpowiednie regulaminy.
3) Za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność ponosi strzelający.
4) Osobom, których zachowanie wskazuje na użycie alkoholu lub innych podobnie działających środków

zabrania się przebywanie na strzelnicy oraz udostępniania wykonywania strzelania.
5) Na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI

(Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami), oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do
niej wydane.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE SPORTOWYM OBOWIĄZUJĄCE NA
STRZELNICY

1. Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować ją jak załadowaną.
2. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.
3. Każdorazowo po pobraniu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana (najpierw skieruj ją w bezpieczne
miejsce, odłącz magazynek, następnie sprawdź komorę nabojową)
4. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.
5. Na strzelnicy broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub
kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
6. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie
prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
7. Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.
8. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.
9. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle
do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.
10. Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.
11. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia  (patrząc od linii tarcz),
przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
12. Po komendzie S T O P wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie
przerywa strzelanie.
13.  W przypadku gdy kontynuowanie strzelania  będzie  zagrażało  życiu  ludzi,  komendę STOP powinien
wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
14.  Komenda  rozładuj,  nakazuje  natychmiast  rozładować  broń  i  z  widoczną,  pustą  komorą  nabojową
umieścić na stanowisku strzeleckim.
15. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.
16. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika lub właściciela.
17. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.
18. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i
odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
19. Zanim opuścisz stanowisko, upewnij się, czy w komorze nabojowej i  magazynku nie pozostał nabój,
następnie przedstaw rozładowaną broń do kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpiecz.



20. Składanie się, celowanie i strzelanie „ na sucho ” dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub tylko w
miejscach do tego wyznaczonych.
21.  Na strzelnicy nie można celować i  strzelać do ludzi,  ptaków i  zwierząt  jak również do przedmiotów
znajdujących się poza kulochwytem.
22.  Naprawy,  regulacje  i  czyszczenie  broni  pociągające  za  sobą  konieczność  rozkładania  jej,  należy
dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.
23. Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny używać
wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.
24.  Zabronione jest  używanie  przez strzelców w czasie  strzelania,  ochraniaczy słuchu podłączonych do
jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
25.  Na  strzelnicy,  posiadacze  telefonów  komórkowych  powinni  w  swoich  aparatach  wyłączyć  sygnały
dźwiękowe.
26. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych
podobnych środków ochronnych.
27. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz
przebywania na terenie osób będących pod ich wpływem.
28.  Na  teren  strzelnicy  zwierzęta  mogą  być  wprowadzone  tylko  w  wyjątkowych  przypadkach  oraz
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
29. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

Telefony alarmowe
1. Telefon alarmowy – 112,
2. Pogotowie ratunkowe – 999,
3. Policja – 997,
4. Straż pożarna – 998,
5. Pogotowie energetyczne – 991,
6. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994,

Regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu funkcjonowania strzelnic.  podstawa
prawna:. Ustawa z dnia 21.05.1999 r, o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 z późn.zm.), Rozporządzenie
MSWIA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000r Nr 18, poz. 234 z
późn.zm.).

Powyższy regulamin jest zgodny z wzorcowym regulaminem strzelnic zawartym w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu
strzelnic  (Dz.U.  Nr  18,  poz.  234  z  późn.  zm.)  oraz  zawiera  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  w
strzelectwie  sportowym  obowiązujące  w  Polskim  Związku  Strzelectwa  Sportowego  i  Międzynarodowej
Federacji Sportu Strzeleckiego.


