
 

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią! 

1. Każdą broń zawsze traktuj jak załadowaną i gotową do strzału. 

2. Nie dotykaj cudzej broni bez zezwolenia jej właściciela lub prowadzącego strzelanie. 

3. Zawsze przed wyjęciem broni z kabury / wzięciem broni do ręki, określ „miejsce bezpieczne” gdzie 

można kierować broń (dotyczy to również miejsc poza strzelnicą). Na strzelnicy za miejsce 

bezpieczne uznaje się kulochwyt na wysokości linii tarcz. 

4. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana. Zrób to w odpowiedniej 

kolejności, najpierw odłącz magazynek, potem sprawdź komorę nabojową i oddaj strzał kontrolny 

kierując broń w wyznaczone „miejsce bezpieczne”. 

5. Operuj bronią zawsze (kiedy to tylko możliwe) przy użyciu dłoni wiodącej. 

6. Nie przechowuj załadowanej broni palnej. W domu poinstruuj rodzinę i odkładaj broń palną w 

odpowiednie miejsce ograniczające do niej dostęp. Dzieci są bardzo zdolne, nie wolno ich nie 

doceniać. Wytłumacz domownikom, jak groźnym narzędziem jest broń palna w rękach osoby nie 

przeszkolonej. Pamiętaj, aby broń była zabezpieczona nie tylko przed złodziejem, ale również przed 

dziećmi i niepowołanymi osobami, nawet podczas twojej obecności w domu. 

7. Trening na sucho, może odbywaj wyłącznie w miejscu bezpiecznym i bez ostrej amunicji. 

8. Nigdy nie kieruj lufy broni w stronę ludzi i zwierząt ani w kierunku mogącym stworzyć jakiekolwiek 

zagrożenie. 

9. Palec na języku spustowym trzymaj tylko w momencie podjęcia decyzji o oddaniu strzału,  po za tym 

przypadkiem palec musi spoczywać na zamku, wzdłuż broni. 

10. Ładowanie broni, może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim (lub miejscu do tego 

wyznaczonym) i tylko na wyraźne polecenie prowadzącego strzelanie, lub osoby nadzorującej. 

11. Zawsze stosuj w trakcie strzelania ochraniacze wzroku i słuchu. 

12. Nie strzelaj z broni niesprawnej i  niewiadomego pochodzenia. Nie używaj amunicji starej, 

skorodowanej lub uszkodzonej. 

13. Nigdy nie odkładaj broni załadowanej. 

14. Nie przekazuj, nie prezentuj broni ani żadnych operacji z nią związanych, gdy broń jest załadowana. 

15. Nie pozostawiaj broni bez dozoru. 

16. Transportuj broń w sposób uniemożliwiający jej zagubienie lub odebranie. 

17. Utrzymuj broń  w czystości i dobrym stanie technicznym. 

18. Zabrania się kontaktu z bronią będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

19. Nie powstrzymuj się przed upominaniem osób nieprzestrzegających zasad bezpiecznego 

obchodzenia się z bronią. Możesz w ten sposób uratować swoje lub czyjeś życie. 

 

Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy! 

1. Zapoznaj się z regulaminem strzelnicy i zasadami obowiązującymi na danym obiekcie. 

2. Bezwzględnie przestrzegaj polecenia prowadzącego strzelanie. 

3. Na strzelnicy przenoś broń w stanie rozładowanym, najlepiej w kaburze, pokrowcu lub walizce na 

broń. 

4. W razie zacięcia, zgłoś to prowadzącemu strzelanie poprzez uniesienie ręki wspomagającej, do góry i 

głośny okrzyk „zacięcie” chyba, że ćwiczenie zakłada samodzielne usuwanie skutków zacięć. 

5. Pamiętaj, że w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, każdy ma prawo wydać komendę 

„STOP PRZERWIJ OGIEŃ”. 

6. Po komendzie „STOP PRZERWIJ OGIEŃ” każdy strzelający jest zobowiązany do natychmiastowego 

przerwania strzelania i do opuszczenia broni pod kątem 45 stopni w stronę ziemi, jak również 

oczekiwania na dalsze komendy. 

  Opracował  

Adam Hnatów 

 


