
Standardy przyjęte przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego  
obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki 
 

Wstęp 

Patent strzelecki jest dokumentem mającym świadczyć o tym, że jego posiadacz ma wystarczającą wiedzę 
do bezpiecznej obsługi każdej broni strzeleckiej w nim wymienionej tzn. pistoletu, karabinu i strzelby 
gładkolufowej.  
Pod pojęciem pistolet należy rozumieć zarówno pistolet jak i rewolwer bocznego i centralnego zapłonu  
oraz zapłonu kapiszonowego i pistolet pneumatyczny.  
Pod pojęciem karabin należy rozumieć karabin jednostrzałowy bocznego zapłonu i czarnoprochowy oraz 
wielostrzałowy bocznego i centralnego zapłonu z magazynkiem pudełkowym lub rurowym, zamkiem  
cztero lub dwutaktowym i semi auto oraz karabin pneumatyczny. 
Pod pojęciem strzelba gładkolufowa należy rozumieć strzelbę jednolufową lub dwulufową, centralnego 
zapłonu lub czarnoprochową, horyzontalną, typu bok, pump action lub semi auto. 

 
Wymagania ogólne – ocenie podlega: 

Znajomość procedur bezpieczeństwa – traktowania każdej broni jak załadowanej (ograniczone zaufanie  
do obecności znaczników w przypadku broni z magazynkiem) Znajomość bezpiecznego odkładania broni 
(kierunek wylotu lufy). Znajomość procedur bezpieczeństwa w przypadku awarii broni. 
Znajomość posługiwania się znacznikiem. Znajomość komend na stanowisku w różnych konkurencjach. 
Skupienie przestrzelin na tarczy oraz ilość skutecznych trafień w przypadku strzelby gładkolufowej 
(postawa, oddech, praca na przyrządach i języku spustowym) 

Pistolet – wymagania: 

Procedury bezpiecznej obsługi - kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (wypięcie magazynka, 
sprawdzenie komory, strzał kontrolny). Ładowanie magazynka, czynności po zakończeniu strzelania 
(wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny). W rewolwerze sprawdzenie komór bębna, 
opuszczenie kurka na pustą komorę. Po zakończeniu strzelania, opróżnienie komór i ich kontrola, 
opuszczenie kurka. W rewolwerach kapiszonowych znajomość czynności podczas ładowania i rozładowania 
oraz awarii. 

Karabin – wymagania: 

Procedury bezpiecznej obsługi – kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (wypięcie magazynka, 
sprawdzenie komory, strzał kontrolny), czynności po zakończeniu strzelania (wypięcie magazynka, 
sprawdzenie komory, strzał kontrolny), bezpieczne odłożenie broni. Ładowanie magazynka.  
W broni kapiszonowej znajomość czynności ładowania i postępowania w przypadku awarii. 

Strzelba gładkolufowa – wymagania:  

Procedury bezpiecznej obsługi strzelby pump action, horyzontalnej, boka, semi auto i czarnoprochowej. 
Kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (sprawdzenie komory lub komór, przeładowanie, oddanie 
strzału kontrolnego, ładowanie, rozładowanie), czynności po zakończeniu strzelania (przeładowanie  
po ostatnim strzale, strzał kontrolny, bezpieczne odłożenie broni). Znajomość sygnałów po których 
rozpoczyna się strzelanie z broni gładkolufowej (konkurencje dynamiczne, rzutki). 


