
Kurs Prowadzący Strzelanie 

Organizator: Centrum Szkolenia Ligi Obrony Kraju 

Najbliższy termin: 17-19.01.2020 r. zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających sport 
strzelecki oraz prowadzących szkolenia specjalistyczne. Mile widziane są również osoby, 
które chcą poszerzyć swoją wiedze i kwalifikacje w zakresie strzelectwa, jak również 
pracownicy ochrony osób i mienia. 

Legitymacja „Prowadzącego Strzelanie”  w cenie kursu!  

Wymagania: 

 umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną, 
 dobry stan zdrowia, 
 wypełnienie zgłoszenia, 

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym 
przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, które potwierdza nabycie kwalifikacji do 
prowadzenia i nadzorowania strzelań  z broni:                

A. – pneumatycznej; 

B. – palnej bocznego zapłonu;  

C. – palnej centralnego zapłonu; 

D. – maszynowej (pistolet);  

E. – samoczynnej; 

F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action) 

G. – gładkolufowej  

" Prowadzący Strzelanie ", - uprawnienie umocowane jest aktem prawnym w § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. 
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.) i stanowi 
dokument uprawniający do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy. 

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 

 Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., z późniejszymi zmianami wraz z 
aktami wykonawczymi, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic, 

 Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami 
wykonawczymi, 



 Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w 
sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami 
wykonawczymi. 

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do 
prowadzenia szkoleń strzeleckich,  w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną 
w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości 
oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach 
sportowych. 

 Miejsce szkolenia:  ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa 

Termin szkolenia: 30-31.03.2020 r. 

E-mail: szkolenia@agvo.pl 

 
Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.  

DODATKOWO: 

Każdego uczestnika kursu (nie dotyczy żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych) 
obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, 
uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające 
zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie. W pierwszym dniu szkolenia 
na miejscu (ul. Chocimska 14 w Warszawie) będzie obecny lekarz medycyny sportowej. 

Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia 
broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich. Zajęcia praktyczne obejmują 
 prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona 
jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.  

Szkolenie:  Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach działań specjalnych (rany 
postrzałowe i powybuchowe). Trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.  

Centrum Szkolenia Ligi Obrony Kraju zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów 
uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady  odbywają się w sali konferencyjnej 
Ligi Obrony Kraju w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14. Część praktyczna (egzamin 
praktyczny) zorganizowany będzie w jednym obiektów strzeleckich na terenie Warszawy. 
Zajęcia prowadzą trenerzy i instruktorzy posiadający doświadczenie zawodowe. 

Więcej informacji pod numerem  
 
tel. kom. 725 999 916   
e-Mail: biuro.zwwarszawa@lok.org.pl) 

 

 


