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Pan 
Prezes PZSS

Andrzej Kijowski

Szanowny Panie Prezesie,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o rozważenie wprowadzenia zmiany treści regulaminu 
uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS, usuwając wymóg stałego posiadania licencji do 
„utrzymania ważności” uprawnień prowadzącego strzelanie (PS).

Bieżąca treść regulaminu w §2 ust 6 mówi, że „uprawnienie prowadzącego strzelanie jest ważne
łącznie z dokumentami wymienionymi w §2 ust. 1 pkt. c [patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub 
dopuszczenie do posiadania broni oraz licencja trenera albo sędziego lub zawodnika – dopisek mój] lub 
§2 ust. 2 [ukończony kurs instruktorski, jeśli zawierał tematykę prowadzenia strzelań – dopisek mój]”.

Powiązanie „ważności” uprawnień PS z posiadaniem aktualnej licencji zostało wprowadzone 
dla wszystkich od początku roku 2020. Wcześniej zapis nie obejmował osób, które uzyskiwały 
uprawnienie PS na podstawie licencji zawodniczej: taki dokument był bezterminowy, co oddaje sens 
rozporządzenia.

W rozporządzeniu MSWiA z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic, prowadzący strzelanie jest zdefiniowany jako „osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie 
prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy medycznej ”. Aktualna, jednolita treść rozporządzenia nie 
jest dostępna na stronach sejmowych, ale tekst z późniejszymi zmianami jest dostępny na stronie 
PatentStrzelecki.eu: https://patentstrzelecki.eu/ui/docs/rozporzadzenie_strzelnica.pdf

MSWiA nie nakłada żadnych dodatkowych warunków na PS, poza jednorazowym odbyciem 
przeszkolenia. „Ważność” uprawnień PS nie jest oparta na treści rozporządzenia. PZSS ma prawo 
kreowania swoich regulaminów dowolnie, ale w tym przypadku nie istnieje uzasadnienie prawne. 
Decyzja została raczej podjęta na podstawie innych argumentów.

„Ważność” jest problematyczna dla strzelców, może być zmienna w czasie i uprawnienia mogą 
być utracone z dnia na dzień. Przykładowe drogi utraty „ważności” uprawnień PS:

– spóźnienie przedłużenia licencji klubowej i niemożność przedłużenia licencji zawodniczej w 
pierwszych miesiącach nowego roku. Zawodnik nie dysponując licencją zawodniczą na nowy rok, ma 
wg PZSS nieaktualne uprawnienia prowadzącego strzelanie

– spóźnienie przedłużenia licencji zawodniczej przez zawodnika (wyjazd, choroba, sprawy 
prywatne, etc)

– niewyrobienie przez zawodnika w roku poprzednim startów w zawodach pozwalających na 
przedłużenie licencji zawodniczej na rok kolejny i oczekiwanie na egzamin w klubie. W KS Amator 
oczekiwanie na egzamin to nawet 6 miesięcy: skłaniamy naszych członków do aktywnego uprawiania 
sportu strzeleckiego i w efekcie egzaminy odnawiające licencje są małe i sporadyczne. W większości 
klubów oczekiwanie na egzamin także jest długotrwałe

– utrata licencji klubowej, co unieważnia licencje zawodnicze członków klubu
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Podobnych możliwości jest bez wątpienia więcej: zator licencyjny w Związku, awaria Portalu 
PZSS, utrata danych, etc. W części przypadków zawodnik nawet nie wie, że jego licencja jest chwilowo 
nieaktualna, a zatem uprawnienie PS wątpliwe. Jan Kowalski może być pełnoprawnym PS w grudniu, 
utracić PS w okresie styczeń - kwiecień nowego roku (brak przedłużenia licencji), odzyskać 
uprawnienia w maju, stracić je w lipcu (likwidacja klubu), odzyskać we wrześniu (zapis do nowego 
klubu), utracić w styczniu kolejnego roku (brak startów licencyjnych), odzyskać w czerwcu (zaliczony 
egzamin w klubie) itp. Przykład jest przerysowany, ale mógłby zaistnieć. Efekt byłby absurdalny i nie 
licuje z powagą Polskiego Związku.

Wprowadzenie „ważności” uprawnień powoduje niepewność wśród strzelców i chaos prawny. 
Uprawnienie PS jest wymagane każdorazowo podczas strzelania na strzelnicy, nawet gdy z obiektu 
korzysta pojedynczy strzelec. PS jest uznawany za gwaranta bezpieczeństwa i ciąży na nim 
odpowiedzialność prawna, co jest zapisane w rozporządzeniu: „odpowiada za bezpieczeństwo 
użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących” (rozdział 1 pkt 1 ppkt 1).

Zajęcia z bronią palną są na uwadze organów państwa, a formalności będą każdorazowo 
weryfikowane przy (na szczęście bardzo rzadkich) wypadkach, czy sporach, niezależnie od 
potencjalnego udziału PS w zdarzeniu. Choćby teoretyczne ryzyko konsekwencji w związku z brakami 
formalnymi może u wolontariusza PS powodować problemy w życiu prywatnym lub zawodowym, stres
i w efekcie zniechęcać do uprawiania strzelectwa lub pomocy organizacyjnej.

„Ważność” wprowadzona nagle na wszystkich prowadzących, także tych którzy robili szkolenie 
lata wcześniej, to sygnał dla strzelców, że w PZSS ich uprawnienia nie są pewne i mogą po cichu 
zniknąć lub ulegać modyfikacjom. Poziom zaufania strzelców do PZSS zmalał także w innych 
sprawach, jak stabilność ich pozwoleń na broń, które są podstawą dostępu do sportu strzeleckiego w 
większości klubów. Ciężej będzie nam przekonać kolejne osoby do inwestycji w przygotowanie 
merytoryczne, dołączenie do Związku i rozpoczęcie drogi do aktywnego uprawiania sportu 
strzeleckiego, jeśli usłyszą, że zdobyte uprawnienia mogą stracić w dowolnej chwili, krótką wzmianką 
w nagle ogłoszonym regulaminie.

Nie dostrzegam żadnych korzyści dla PZSS z przedmiotowego zapisu regulaminowego: ani 
finansowych, ani organizacyjnych, ani prawnych.

„Ważność” nie wzmaga ilości wydanych, czy utrzymywanych licencji zawodniczych. PS jest 
niemal zawsze tylko dodatkiem i jeśli ktoś zdecydował o odejściu od uprawianiu sportu strzeleckiego, 
to obecny wymóg regulaminowy jego zdania nie zmieni. Najwyżej osoba porzuci całkiem prowadzenie 
strzelań (ze szkodą dla środowiska strzeleckiego) lub wyrobi uprawnienia w LOK. Osoby 
zainteresowane regularnym prowadzeniem już obecnie kierują się od razu do LOKu, odrzucając 
szkolenia Związkowe. To nie jest teoretyczna teza, tylko wniosek z wielu rozmów ze strzelcami.

„Ważność” nie ułatwia pracy w PZSS w przypadku potrzeby weryfikacji uprawnień danej osoby,
np. w toku czynności sprawdzających czy reakcji na zdarzenie. Wcześniej wystarczyło potwierdzić, że 
dana osoba została przeszkolona. Obecnie należy dodatkowo zweryfikować czy miała w momencie 
zdarzenia ważną licencję zawodniczą, czy licencję miał klub, etc. 

Obecnie szkolenia PS organizowane przez Ligę Obrony Kraju są uznawane za pewniejsze i 
regularnie są polecane jako lepsze, bo pozbawione wady „ważności”. Uczciwie patrząc trudno się z 
częścią takich wypowiedzi nie zgodzić.

Jako zawodnik, sędzia, instruktor, trener i kierownik klubu PZSS, ale także i Prezes „koła LOK 
Amator”, nie uważam, żeby Liga Obrony Kraju miała lepsze kompetencje, czy przygotowanie 
merytoryczne do szkolenia PS niż Związek i kluby w nim zrzeszone. Nie powinno być sytuacji, gdy 
zawodnicy Polskiego Związku są zmuszeni przechodzić kursy w odrębnym podmiocie, który 
strzelectwem zajmuje się między innymi dziedzinami. 

Fakt, że kluby PZSS organizują LOKowskie kursy na PS, bo Związkowe uprawnienia są uznane
za wątpliwe, źle wpływa na wizerunek PZSS. 
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Zaufanie jest trudne do zbudowania, a łatwe do straty. W części środowiska strzeleckiego 
pokutuje teza, jakoby PZSS był niekorzystnym, przeszkadzającym czynnikiem, podczas gdy w 
obecnych realiach prawnych jest akurat prawie odwrotnie. Członkostwo w Związku daje niemal 
wszystkim strzelcom wymierne korzyści, jak usystematyzowana ścieżka szkoleń, cywilizowany 
przebieg starań o uzyskanie pozwolenia na broń dla osób chcących aktywnie trenować, niewielki 
kontakt z organami państwowymi, które niekiedy mają represyjne podejście oraz szerokie możliwości 
dysponowania różnymi typami i rodzajami broni sportowej, pozwalające na uprawianie niemal każdego 
rodzaju strzelectwa. Niemała część krytyki kierowanej na PZSS powinna być adresowana co najwyżej 
do klubów strzeleckich. 

Związek powinien nie tylko dalej rozwijać dostęp do sportu strzeleckiego oraz kontynuować 
korzystne zmiany z lat poprzednich (jak np. poprawa jakości obsługi dzięki Portalowi), ale także zacząć 
zmieniać nastawienie i opinie wśród strzelców. Może to wymagać wysiłku: sam potrzebowałem czasu 
na dojście do powyższych wniosków w sprawie roli PZSS, choć korzystam z możliwości 
udostępnianych przez Związek bardziej niż statystyczny strzelec.

Chciałbym zaznaczyć, że niektóre tezy krytyczne wobec Związku są uzasadnione. Zmiana 
regulaminu PS bez wątpienia dołożyła niekorzystnych opinii zarówno na temat wad wprowadzonego 
ograniczenia, ale także na temat sposobu wprowadzania zmian regulaminowych: niespodziewanie, bez 
uzasadnienia i dyskusji. 
Korzystając z okazji, sugeruję rozważenie poprawy ścieżki aktualizacji regulaminów i wprowadzenie 
okresu realnych, rzeczowych konsultacji ze strzelcami przed wprowadzeniem zmian. Nie spodziewamy 
się prawa veta, ale możliwość rozmowy nad celowością lub znaczeniem niektórych zmian ułatwiłoby 
zarówno ich odbiór i akceptację, jak i też opracowanie jednoznacznych, czytelnych wymogów. 

Pana wystąpienie przed wyborami nowego Prezesa PZSS w trakcie Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PZSS 25.09.2021 zawierało pozytywne wzmianki nt popularyzacji sportu strzeleckiego i 
prezentowało otwartość także na zawodników uprawiających sport rekreacyjnie, amatorsko. 
Reprezentując DZSS oddałem głos poparcia Pana kandydatury bez zawahania. 

Nie jest potrzebna żadna rewolucja, żeby środowisko strzeleckie, w którym amatorzy siłą rzeczy
zawsze będą stanowić większość, chętniej doceniało pozytywny wypływ Związku na swoje możliwości.
Jestem przekonany, że wystarczy stać po stronie strzelców, wspierając ich w realizacji pasji i w miarę 
możliwości pomagać. Najczęściej jest to działanie bezkosztowe, bywa proste, a przede wszystkim daje 
ogromną satysfakcję. Już teraz PZSS często – choć nie zawsze – realizuje taki plan.

Stowarzyszenie KS Amator, momentami nietypowa, młoda organizacja strzelecka, uzyskała za 
2020 rok niemal 450 tysięcy złotych z darowizn 1%PIT od naszych członków. Niekiedy przymus, czy 
nakaz są zbędne: osoby uzyskujące pomoc i wsparcie, będą chciały się odwdzięczyć tym samym. 

Proszę o rozważenie zmiany regulaminu przyznawania uprawnień prowadzącego strzelanie i 
wprowadzenie czytelnego zapisu, że uprawnienia prowadzącego strzelanie PZSS są ważne 
bezterminowo, np. poprzez zmianę treści §2 ust 6 na:

„6. Uprawnienie prowadzącego strzelanie jest ważne bezterminowo”. 

Jest to całkowicie zgodne z przepisami (oddaje wręcz ich ducha!), da wyraźny sygnał wsparcia PZSS 
dla zawodników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i w dłuższym czasie przyniesie większe korzyści 
dla Związku niż obecne rozwiązanie. 

Nie mam wątpliwości, że inne kluby PZSS wsparłyby sugerowaną zmianę.

Paweł Dyngosz
KS Amator
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