
REGULAMIN 

PROCEDURY ZATWIERDZANIA KURSÓW INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO I WYDAWANIA 
LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO  

Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadza Regulamin zatwierdzania kursów instruktora sportu 
strzeleckiego i wydawania legitymacji instruktora sportu strzeleckiego. 

§1 

Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która: 

1. Ukończyła 18 lat 
2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie 
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub 

określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.). 

4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu 
strzeleckiego 

5. Spełnia wszystkie poniższe warunki: 
a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego  
b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby 

dopuszczonej do posiadania broni).  
c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z 

licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej). 
6. Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest 

pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych 
służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. 

7. Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu. 
8. Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z 

wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej 
PZSS.  Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i 
umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. 

§2 

1. Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części: 
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze 

godzin: 
a. Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia 

człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie 
b. Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, 

fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, 
nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca 

Z części ogólnej kursu mogą zostać zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport  

2) część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. 
W części specjalistycznej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej 
zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1. 

2. Program kursu musi być zgodny z wzorcowym programem kursu, który stanowi załącznik do regulaminu. 



3. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wyższe wykształcenie w zakresie tematyki 
prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość 
kształcenia. 

4. Zajęcia specjalistyczne na kursie instruktora sportu strzeleckiego mogą prowadzić jednie osoby posiadające 
tytuł trenera strzelec twa sportowego co najmniej klasy drugiej.  
 

§3 

1) Podmiot ubiegający się o zatwierdzenie kursu składa do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wniosek 
o zatwierdzenie kursu (liczy się data wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego) nie 
później niż na dwa tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia kursu 

2) Wnioskodawca otrzymuje odpowiedz w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia kursu w 
przeciągu 7 dni kalendarzowych 

3) Do wniosku o zatwierdzenie kursu dołącza się: 
a) Wykaz kadry wykładowców, przy współpracy z którą będzie realizowane kształcenie 
b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe prowadzących 

zajęcia wraz z pisemną zgodą tych osób na pracę na kursie organizowanym przez wnioskujący podmiot 
(zgoda musi zawierać dane kontaktowe wykładowcy) 

c) Harmonogram zajęć dydaktycznych z wykazem wykładowców i wymiarem godzin 
d) Listę uczestników (ostateczna lista uczestników po zmianach musi zostać przesłana do PZSS najpóźniej 

do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie kursu) 
e) W przypadku gdy, kandydat nie posiada patentu/licencji PZSS, należy przesłać kopię dokumentu 

potwierdzającego spełnianie przez niego warunków uczestnictwa zawartych w §1. 
4) Polski Związek strzelectwa Sportowego może odmówić zatwierdzenia kursu , jeżeli wnioskodawca nie 

przedłoży dokumentów o których mowa w pkt.3, albo jeżeli nie posiada odpowiednich warunków 
kadrowych i organizacyjnych, koniecznych dla prawidłowego prowadzenia kursu. 

5) Po zakończeniu kursu Organizator składa do Polskiego Związku Strzelectwa sportowego wniosek o wydanie 
legitymacji instruktora sportu strzeleckiego osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs.  

6) Do wniosku o wydanie legitymacji instruktora sportu strzeleckiego dołącza się: 
1. Sprawozdanie z zakończenia kursu 
2. Protokół z egzaminu 
3. Listę osób które ukończyły kurs (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia każdego uczestnika) wraz ze 

zdjęciami 
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie dla każdej z osób znajdujących się na 

liście 
5. W razie zwolnienia uczestnika kursu z części ogólnej kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na 

kierunku wychowanie fizyczne / na kierunku sport . 
6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego osób znajdujących się na liście 
7. Oświadczenie każdej z osób o niekaralności 
8. Kopię dowodu wpłaty za wydanie legitymacji w kwocie 100 zł za osobę. 

§4 

1. Nadzór nad prowadzeniem zatwierdzonego przez Związek kursu sprawuje Dział Szkolenia PZSS. 
2. W ramach sprawowanego nadzoru Związek ma prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych 

wyjaśnień dotyczących prowadzonego kursu oraz dokonywać kontroli. 
3. Regulamin uchwalony został przez Zarząd PZSS w dniu 25 kwietnia 2018r. Regulamin wchodzi w życie  

z dniem uchwalenia. 

 


