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DECYZJA NR 713 KOMENDANTA GĐÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów
kierownik komórki organizacyjnej Komendy Gđównej
Policji wđaħciwej w sprawach kadr i szkolenia.

W celu realizacji procesu doskonalenia zawodowego z zakresu szkolenia strzeleckiego, w zwiæzku
z § 11 pkt 3 decyzji nr 313 Komendanta Gđównego
Policji w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów postanawia siú, co nastúpuje:

§3
Za nadzór nad organizacjæ i realizacjæ szkolenia
strzeleckiego policjantów odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji, a w komórce
organizacyjnej Komendy Gđównej Policji jej kierownik.

§1
W ramach procesu doskonalenia zawodowego policjantów przeprowadza siú zajúcia i sprawdziany ze
szkolenia strzeleckiego – na zasadach okreħlonych w
instrukcjach w sprawie organizacji i zasad policyjnych
strzelaē z broni palnej oraz strzelaē (rzutów) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcym i w sprawie
warunków policyjnych strzelaē z broni palnej oraz
strzelaē (rzutów) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcymi, stanowiæcych zađæczniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§4
Osoby wymienione w § 3 przesyđajæ do Biura Gabinet Komendanta Gđównego Policji – w terminie do
dnia 15 stycznia, roczne sprawozdanie za rok poprzedni ze strzelaē programowych z broni palnej oraz
sprawdzianów, zgodnie z zađæcznikiem nr 3 do niniejszej decyzji.
§5
Decyzja wchodzi w ľycie z dniem podpisania.

§2
Zakres szkolenia strzeleckiego, w tym szczegóđowe zasady i przebieg szkolenia, a takľe tryb i organizacjú sprawdzianów, w formie wytycznych, okreħla
corocznie, w terminie do 31 grudnia kaľdego roku

Komendant Gđówny Policji
Marek Bieēkowski
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Zađæczniki
do decyzji nr 713
Komendanta Gđównego Policji
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Zađæcznik nr 1
INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD POLICYJNYCH STRZELAĒ
Z BRONI PALNEJ ORAZ STRZELAĒ (RZUTÓW)
CHEMICZNYMI ĦRODKAMI OBEZWĐADNIAJäCYMI
ROZDZIAĐ I
ORGANIZACJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO
§1
1. Szkolenie strzeleckie ma na celu:
1) opanowanie i doskonalenie przez policjantów umiejútnoħci bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posđugiwania siú broniæ palnæ, urzædzeniami sđuľæcymi do miotania chemicznych ħrodków obezwđadniajæcych oraz
tymi ħrodkami, w róľnych sytuacjach i warunkach;
2) ksztađtowanie i utrwalanie zgodnych z prawem zachowaē policjanta w sytuacjach zbliľonych do rzeczywistych
realiów uľycia broni palnej oraz chemicznych ħrodków obezwđadniajæcych;
3) wyksztađcenie umiejútnoħci wđaħciwej oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu, podjúcia decyzji o uľyciu lub
zaniechaniu uľycia broni palnej i chemicznych ħrodków obezwđadniajæcych.
2. Szkolenie strzeleckie jest realizowane w:
1) jednostkach szkoleniowych Policji wedđug programów szkoleē zawodowych oraz kursów doskonalenia
zawodowego;
2) jednostkach organizacyjnych Policji w ramach doskonalenia zawodowego.
3. Szkolenie strzeleckie obejmuje:
1) zajúcia teoretyczne;
2) zajúcia praktyczne:
a) trening bezstrzađowy,
b) trening strzelecki,
c) strzelania programowe,
3) egzaminy, sprawdziany wiedzy i umiejútnoħci;
4) strzelania (rzuty) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcymi.
§2
Nadzór nad organizacjæ i realizacjæ szkolenia strzeleckiego sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji,
a w komórce organizacyjnej KGP jej dyrektor.
§3
1. Zajúcia praktyczne oraz egzaminy i sprawdziany w zakresie umiejútnoħci posđugiwania siú broniæ palnæ przeprowadza siú na strzelnicach.
2. Zajúcia praktyczne w zakresie posđugiwania siú broniæ pneumatycznæ i mađokalibrowæ dozwolone sæ na
strzelnicach kulowych.
3. Zajúcia praktyczne w zakresie strzelania z broni palnej z wykorzystaniem amunicji barwiæcej i èwiczebnej
moľna prowadziè poza strzelnicami, przy zachowaniu zasad bezpieczeēstwa.
4. Dopuszcza siú realizacjú zajúè z uľyciem chemicznych ħrodków obezwđadniajæcych i amunicji z pociskami
niepenetracyjnymi na poligonach, zapewniajæc bezpieczeēstwo èwiczæcych i osób postronnych.
5. Zasady bezpieczeēstwa oraz warunki korzystania ze strzelnicy policyjnej okreħla regulaminem kierownik jednostki organizacyjnej Policji, któremu podlega strzelnica.
6. W wypadku realizacji strzelaē na obiektach pozapolicyjnych naleľy stosowaè siú do regulaminów tych obiektów.
§4
1. Policjanci przebywajæcy na strzelnicy muszæ byè przepisowo umundurowani.
2. Policjanci peđniæcy sđuľbú po cywilnemu przybywajæ na strzelnicú i strzelajæ w ubraniu cywilnym.
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3. Podczas zajúè z uľyciem chemicznych ħrodków obezwđadniajæcych i amunicji z pociskami niepenetracyjnymi
policjanci sæ w umundurowaniu èwiczebnym ze ħrodkami ochrony osobistej stosowanymi podczas dziađaē
przywracajæcych naruszony porzædek publiczny.
4. Wszystkie osoby przebywajæce na strzelnicy w trakcie zajúè traktowane sæ jako uczestnicy strzelania i zobowiæzane sæ ħciħle przestrzegaè poleceē wydawanych przez prowadzæcego strzelania.
§5
1. Prowadzæcy strzelanie moľe realizowaè zajúcia ze szkolenia strzeleckiego maksymalnie do 5 (piúciu) godzin
lekcyjnych dziennie.
2. Grupa szkoleniowa nie moľe liczyè wiúcej niľ 22 osoby.
3. W wypadku strzelaē (rzutów) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcymi dopuszcza siú prowadzenie zajúè w
pođæczonych grupach szkoleniowych.
4. Zajúcia z jednæ grupæ (plutonem) realizuje minimum 2 (dwóch) prowadzæcych. Jeľeli grupa szkoleniowa liczy
do 10 (dziesiúciu) osób, zajúcia moľe realizowaè 1 (jeden) prowadzæcy.
5. W strzelaniach antyterrorystycznych, za zgodæ kierownika komórki organizacyjnej Policji, dopuszcza siú innæ
niľ okreħlono w ust. 2 i 4 wielkoħè grupy szkoleniowej oraz liczbú prowadzæcych.
§6
1. Odpowiedzialny za realizacjú zajúè ze szkolenia strzeleckiego jest prowadzæcy.
2. Prowadzæcym strzelanie jest policjant, który ma uprawnienia instruktora strzelaē policyjnych (instruktora
wyszkolenia strzeleckiego policjantów) oraz ukoēczony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. W jednostkach szkoleniowych Policji prowadzæcym strzelanie jest wykđadowca szkolenia strzeleckiego, posiadajæcy uprawnienia, o których mowa w ust. 2.
4. W jednostce organizacyjnej Policji prowadzæcego strzelanie wyznacza kierownik tej jednostki, natomiast w
komórce organizacyjnej Komendy Gđównej Policji jej dyrektor.
5. Prowadzæcy zajúcia ze szkolenia strzeleckiego jest zobowiæzany do stađego podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych i przynajmniej raz na trzy lata do uczestniczenia w szkoleniach realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego.
6. Kursy doskonalæce dla instruktorów i wykđadowców szkolenia strzeleckiego realizowane búdæ przez szkođy
policyjne.
7. W jednostce szkoleniowej Policji prowadzæcymi strzelanie (rzuty) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcymi
sæ policjanci, posiadajæcy uprawnienia w zakresie szkolenia strzeleckiego i technicznych ħrodków wzmocnienia.
8. Zajúcia ze szkolenia strzeleckiego prowadzi siú na podstawie konspektu okreħlajæcego organizacjú, metodú,
przebieg i czas zajúè.
9. Konspekt zatwierdza kierownik, o którym mowa w ust. 4, a w jednostkach szkoleniowych Policji kierownik
wđaħciwej komórki organizacyjnej.
§7
1. Przed rozpoczúciem strzelaē z broni palnej lub strzelaē (rzutów) chemicznymi ħrodkami obezwđadniajæcymi
prowadzæcy zajúcia jest zobowiæzany zapewniè đæcznoħè z dyľurnym jednostki organizacyjnej Policji (komórki
organizacyjnej KGP), przeprowadzajæcej strzelanie, lub jednostki organizacyjnej Policji na terenie, której usytuowana jest strzelnica.
2. Strzelanie przerywa siú w razie stwierdzenia braku đæcznoħci okreħlonej w ust. 1.
3. Strzelanie rozpoczyna siú po oznakowaniu strzelnicy, zgodnie z wymogami okreħlonymi w projekcie technologicznym obiektu.
4. Na strzelnicy usytuowanej poza terenem jednostki organizacyjnej Policji konieczna jest obecnoħè lekarza lub
ratownika medycznego albo pielúgniarki z niezbúdnym zestawem medycznym oraz ambulansem sanitarnym.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§8
Do obowiæzków strzelajæcego naleľy:
bezwzglúdnie przestrzegaè zasad bezpieczeēstwa;
wykonywaè polecenia i komendy prowadzæcego strzelanie;
kierowaè broē jedynie w stronú kulochwytu;
pokwitowaè odbiór amunicji;
rozpoczæè strzelanie (rzuty) na komendú okreħlonæ przez prowadzæcego;
po zakoēczeniu strzelania okazaè broē do przejrzenia i oddaè strzađ kontrolny w kierunku kulochwytu;
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7) samodzielnie, zgodnie z zasadami bezpieczeēstwa, rozpoznaè zaciúcie broni i je usunæè, chyba ľe warunki
strzelania stanowiæ inaczej;
8) zgđosiè zaciúcie broni tylko w wypadku braku umiejútnoħci jego rozpoznania i technik usuniúcia;
9) po komendzie „PRZERWIJ OGIEĒ”:
a) natychmiast przerwaè strzelanie,
b) zdjæè palec z júzyka spustowego, uđoľyè go wzdđuľ zamka (szkieletu) broni,
c) zabezpieczyè broē, jeľeli konstrukcja to umoľliwia,
d) przyjæè postawú bezpiecznæ okreħlonæ przez prowadzæcego zajúcia.
ROZDZIAĐ II
ZASADY BEZPIECZEĒSTWA NA STRZELNICACH
§9
1. Na strzelnicach zabrania siú kierowania broni w stronú ludzi, z wyđæczeniem sytuacji prowadzenia treningu
strzeleckiego:
1) bezstrzađowego;
2) z uľyciem amunicji barwiæcej i szkolnej.
2. Kierowanie broni w stronú ludzi w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, moľliwe jest wyđæcznie podczas
symulacji szkoleniowych zbliľonych do realiów uľycia broni palnej.
§ 10
Poza liniæ ognia i miejscem przeznaczonym do treningu bezstrzađowego przebywajæcy na terenie obiektów strzelnicy noszæ broē rozđadowanæ z odđæczonym magazynkiem – krótkæ w kaburze, dđugæ w pođoľeniu „na pas”.
§ 11
1. Podczas strzelania naleľy bezwzglúdnie przestrzegaè zasad bezpieczeēstwa, a w szczególnoħci:
1) strzelaè tylko z broni technicznie sprawnej;
2) po dođæczeniu do broni zađadowanego magazynka nie odkđadaè jej i nie przekazywaè innemu strzelajæcemu. W razie potrzeby odđoľenia lub przekazania broni sprawdziè, czy jest odđæczony magazynek oraz rozđadowana komora nabojowa i pozostawiè zamek w tylnym pođoľeniu (jeľeli konstrukcja broni to umoľliwia);
3) na linii ognia broē kierowaè w stronú kulochwytu, tarcz bædļ przedmiotów okreħlonych przez prowadzæcego, a búdæcych celem;
4) ukđadaè palec na júzyku spustowym wyđæcznie w chwili oddawania ħwiadomego strzađu do rozpoznanego
i okreħlonego warunkami strzelania celu;
5) stale kontrolowaè pođoľenie broni w trakcie wykonywania strzelania;
6) w strzelaniu zespođowym wzajemnie kontrolowaè swoje ustawienie;
7) dobywaè broē wyđæcznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym, na komendú okreħlonæ przez prowadzæcego;
8) wykonywaè wszystkie czynnoħci zwiæzane ze strzelaniem na wyraļne polecenie prowadzæcego.
2. W czasie strzelaē (rzutów) obezwđadniajæcymi ħrodkami chemicznymi naleľy przestrzegaè zasad bezpieczeēstwa, a w szczególnoħci:
1) po zapaleniu granatów chemicznych postúpowaè zgodnie z instrukcjæ uľytkowania;
2) strzelaè z wyrzutni pod kætem okreħlonym w instrukcji;
3) w czasie zapalania granatów nie kierowaè gđówki zapalnika w stronú twarzy;
4) po zakoēczeniu strzelaē (rzutów) kadđuby i niewybuchy granatów zebraè i spaliè.
3. Podczas strzelania z broni palnej zaleca siú stosowaè ochronniki sđuchu oraz ochronniki wzroku.
4. Zabrania siú strzelaè:
1) z broni technicznie niesprawnej;
2) amunicjæ:
a) niesprawnæ,
b) której uľycie jest zabronione,
c) niezgodnæ z typem uľytej broni;
3) do obiektów i urzædzeē niebúdæcych celem;
4) do zwierzæt.
§ 12
1. Strzelanie przerywa siú na komendú „PRZERWIJ OGIEĒ”.
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2. Strzelajæcy samodzielnie, natychmiast przerywa strzelanie w sytuacjach:
1) pojawienia siú przed strzelajæcymi ludzi lub zwierzæt;
2) padania pocisków poza obrúb kulochwytu;
3) rykoszetowania pocisków;
4) kontuzji strzelajæcego;.
5) powstania innego niebezpieczeēstwa.
3. W wypadku stwierdzenia raľæcego naruszenia zasad bezpieczeēstwa podczas strzelania prowadzæcy przerywa zajúcia, podejmuje dziađania zmierzajæce do przywrócenia stanu wyjħciowego i zgđasza ten fakt wđaħciwemu przeđoľonemu.
4. W sytuacji zagroľenia komendú „PRZERWIJ OGIEĒ” podaje uczestnik strzelania, który stwierdziđ niebezpieczeēstwo.
ROZDZIAĐ III
OBOWIäZKI PROWADZäCEGO ZAJùCIA I OSÓB FUNKCYJNYCH
§ 13
Prowadzæcy strzelanie, w miarú potrzeby, wyznacza osoby funkcyjne i przeprowadza z nimi instruktaľ.
§ 14
1. Do obowiæzków prowadzæcego strzelanie naleľy:
1) Przed rozpoczúciem strzelania:
a) sporzædziè listú wyników strzelania, której wzór stanowi zađæcznik nr 1 do niniejszej instrukcji, lub wyznaczyè osobú do wykonania tej czynnoħci,
b) pobraè, wydaè, dopilnowaè pokwitowania odbioru amunicji lub wyznaczyè osobú do wykonania tych
czynnoħci. Amunicjú pobiera siú na podstawie karty rozchodu amunicji, której wzór stanowi zađæcznik
nr 2 do niniejszej instrukcji,
c) sprawdziè czy strzelnica (lub inne miejsce zajúè) jest przygotowana do strzelania zgodnie z warunkami
strzelania,
d) przejrzeè broē,
e) dopilnowaè, aby magazynki zostađy odđæczone od broni,
f) omówiè z policjantami zasady bezpieczeēstwa oraz warunki strzelania,
g) podzieliè uczestników strzelania na grupy szkoleniowe i zmiany.
2) W czasie strzelania:
a) prowadziè nadzór nad bezpieczeēstwem uczestników strzelania,
b) nadzorowaè prawidđowoħè przebiegu strzelaē oraz zgodnoħè zapisywanych wyników ze stanem faktycznym.
3) Po zakoēczeniu strzelania:
a) przejrzeè broē,
b) omówiè wyniki strzelania,
c) spowodowaè uprzætniúcie strzelnicy,
d) sprawdziè rozliczenia amunicji na podstawie karty rozchodu amunicji, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
2. Powyľsze obowiæzki majæ zastosowanie podczas prowadzenia strzelaē (rzutów) chemicznymi ħrodkami
obezwđadniajæcymi.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 15
Do obowiæzków dowódcy ubezpieczenia naleľy:
znaè schemat rozmieszczenia posterunków ubezpieczajæcych strzelnicú;
rozprowadziè ubezpieczajæcych na posterunki, wskazaè sektory obserwacji oraz sposób porozumiewania siú;
skontrolowaè teren strzelnicy, usunæè osoby postronne;
zameldowaè prowadzæcemu strzelania o wyniku czynnoħci okreħlonych w pkt 2 i 3, pozostawaè do jego
dyspozycji do czasu zakoēczenia strzelania;
zdjæè posterunki po zakoēczeniu strzelania.

Do obowiæzków amunicyjnego naleľy:
1) sporzædziè listy wyników strzelania;
2) pobraè amunicjú;

§ 16
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3) wydawaè amunicjú zgodnie z warunkami strzelania;
4) dopilnowaè pokwitowania odbioru amunicji;
5) rozliczyè siú z pobranej amunicji.
ROZDZIAĐ IV
DOKUMENTOWANIE I OCENIANIE
STRZELAĒ Z BRONI PALNEJ I STRZELAĒ (RZUTÓW) CHEMICZNYMI ĦRODKAMI OBEZWĐADNIAJäCYMI
§ 17
1. Wyniki egzaminów i sprawdzianów, uzyskane w trakcie szkoleē zawodowych i kursów doskonalenia zawodowego, realizowanych w jednostkach szkoleniowych Policji, wpisuje siú do dziennika szkolenia (kursu) oraz
do arkusza szkolenia strzeleckiego policjanta, stanowiæcego zađæcznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
2. Wyniki egzaminów i sprawdzianów oraz oceny ze strzelaē programowych, realizowanych w trakcie procesu
doskonalenia zawodowego prowadzonego w jednostkach organizacyjnych Policji, wpisuje siú do dziennika
zajúè oraz do arkusza, o którym mowa w ust. 1.
3. W jednostkach (komórkach) organizacyjnych policji, realizujæcych zadania antyterrorystyczne w trakcie procesu doskonalenia zawodowego, strzelania programowe wpisuje siú do dziennika szkolenia, a wyniki egzaminów i sprawdzianów do arkusza, o których mowa w ust. 1.
§ 18
1. Arkusz szkolenia strzeleckiego policjanta, zwany dalej arkuszem, zakđada siú dla kaľdego policjanta.
2. Arkusz jest zakđadany, wypeđniany i przechowywany przez jednostkú organizacyjnæ Policji, w której policjant
peđni sđuľbú. Osoby odpowiedzialne za zakđadanie, wypeđnianie i przechowywanie arkusza wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w § 6 ust. 4.
3. W wypadku skierowania policjanta na szkolenie zawodowe, komórka kadrowo-szkoleniowa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant peđni sđuľbú, przesyđa arkusz do jednostki szkoleniowej Policji realizujæcej
szkolenie.
4. W wypadku skierowania policjanta na kurs doskonalenia zawodowego, w trakcie którego realizowane sæ
zajúcia strzeleckie, komórka kadrowo-szkoleniowa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant peđni
sđuľbú, przesyđa arkusz do jednostki szkoleniowej Policji realizujæcej kurs.
5. W jednostkach szkoleniowych Policji arkusz wypeđnia komórka odpowiedzialna za organizacjú i planowanie
procesu dydaktycznego. Arkusz jest wypeđniany na podstawie ocen uzyskanych przez policjanta z egzaminów i sprawdzianów strzeleckich wpisanych do dzienników szkoleē (zajúè).
6. W wypadku cađkowitego wypeđnienia jednej z czúħci arkusza lub braku miejsca na poħwiadczenie ukoēczenia
szkolenia strzeleckiego komórka ds. organizacji i planowania procesu dydaktycznego jednostki szkoleniowej
Policji zakđada kolejny egzemplarz arkusza.
7. Po zakoēczeniu szkolenia (kursu) wszystkie arkusze przesyđa siú do jednostki Policji, w której policjant peđni
sđuľbú.
§ 19
1. Strzelanie z broni palnej ocenia siú:
1) w skali szeħciostopniowej;
a) 1  niedostateczna,
b) 2 – dopuszczajæca,
c) 3 – poprawna,
d) 4 – dobra,
e) 5 – bardzo dobra,
f) 6 – wyróľniajæca;
2) w formie zaliczenia: (zaliczyđ / nie zaliczyđ).
2. Na obniľenie oceny lub niezaliczenie strzelania ma wpđyw:
1) naruszenie warunków bezpieczeēstwa;
2) nieprzestrzeganie warunków strzelania;
3) nieprawidđowe stosowanie zasad taktyki i technik strzeleckich.
§ 20
1. Za trafienie uwaľa siú wyraļnæ przestrzelinú w tarczy. Przestrzelina musi byè wynikiem trafienia bezpoħredniego. W razie wiúkszej liczby trafieē, niľ przewidujæ warunki strzelania, odlicza siú przestrzelinú lub prze-
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