
Marek Walczak 
tel. 505 966 145 
instruktor.strzelania@gmail.com 

SSS 
Zapraszam do wzięcia udziału w Szkoleniu Strzeleckim mającym na celu naukę sprawnego 

posługiwania się bronią palną krótką  

i praktycznego strzelania bojowego. Zajęcia 

prowadzone będą przez instruktorów 

policyjnych z bogatym doświadczeniem 

strzeleckim, którzyszkolą funkcjonariuszy Policji 

oraz inne służby specjalne. Szkolenie 

realizowane będzie na terenie Zespołu Strzelnic 

w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Strzelnica została oddana do użytku w sierpniu 

2012 r. Posiadamy dwie osie 25 metrowe  

i jedną oś 50 metrową zakooczoną rotundą. 

Wszystkie trzy osie są 10 stanowiskowe o zmiennej linii ognia, co umożliwia tworzenie różnych zadao 

strzeleckich z przemieszczaniem się, czy z wykorzystaniem osłon technicznych. Drugim obiektem jest strzelnica 

taktyczna, jest to labirynt pomieszczeo, w których realizowane są strzelania sytuacyjne. Pomieszczenia te 

posiadają nagłośnienie (odtwarzanie np.: odgłosów walki, głośnej muzyki), kamery oraz możliwośd pełnego lub 

częściowego zadymienia, co znacznie ogranicza widocznośd. Posiadamy również strzelnicę wirtualną gdzie 

strzelec oglądając interaktywny film wyświetlany na ekranie musi zareagowad na pojawiające się zagrożenie 

strzelając do ekranu. 

Ze względów metodycznych proponowane szkolenie zostało podzielone na 3 poziomy. Pierwszy 

poziom dedykowany jest osobom, które nie miały do czynienia z bronią palną krótką lub chcą wejśd w świat 

strzelania szybkiego. Chcąc opanowad sztukę praktycznego posługiwania się bronią musisz zacząd od podstaw. 

Podczas Szkolenia I stopnia realizowane są następujące tematy: 

1. Częśd teoretyczna – przygotowanie do pracy na strzelnicy, 

2. Różne sposoby noszenia broni palnej, 

3. Nauka celnego oddania strzału, 

4. Postawy strzeleckie przygotowujące do strzelao szybkich i dynamicznych, 

5. Szybkie dobycie broni, 

6. Strzelania szybkie o zmieniającym się stopniu trudności, 

7. Różne sposoby wymiany magazynka, 

8. Strzelanie w różnych kierunkach, 

9. Poruszanie się z bronią (strzelanie w ruchu). 

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 8 godzin dydaktycznych. Zapewniamy broo, jeśli nie posiadasz 

własnej, tarcze strzeleckie, opiekę instruktorską z przeszkoleniem pierwszej pomocy przedmedycznycznej  

w sytuacjach specjalnych, obiekt strzelnicy krytej wraz z wyposażeniem na wyłącznośd, ubezpieczenie NW, 

kawa, herbata. Grupa szkoleniowa liczy 10 osób. Po zakooczeniu szkolenia wystawiany jest przez Organizatora 

imienny certyfikat o jego ukooczeniu. 
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Szkolenie II stopnia jest kontynuacją sprawnego posługiwania się bronią palną krótką i praktycznego 

strzelania bojowego z elementami taktyki. Etap ten skierowany jest do osób, które ukooczyły poziom I lub 

pomyślnie przejdą weryfikację posiadanych umiejętności.  

Podczas Szkolenia II stopnia realizowane są następujące tematy: 

1. Strzelanie dynamiczne z wykorzystaniem zasłon, 

2. Taktyczna wymiana magazynka, 

3. Strzelania do kilku celów z różnych postaw: 

a. Cele oddalające się, 

b. Cel poprzeczny, 

c. Cele obrotowe, 

d. Cel poruszający się po okręgu. 

4. Strzelania z jednej ręki (obsługa broni, zmiana ręki – strzelania), 

5. Strzelania na torze dynamicznym. 

 

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 10 godzin 

dydaktycznych. Zapewniamy broo, jeśli nie posiadasz własnej, 

tarcze strzeleckie, opiekę instruktorską, obiekt strzelnicy krytej 

wraz z wyposażeniem na wyłącznośd, ubezpieczenie NW.  

W trakcie przerwy podany zostanie obiad, kawa, herbata. Grupa 

szkoleniowa liczy 10 osób. Po zakooczeniu szkolenia wystawiany 

jest przez organizatora imienny certyfikat o jego ukooczeniu. 

 

Szkolenie III stopnia z elementami taktyki przeznaczone jest dla wprawnych strzelców, którzy ukooczyli 

I i II poziom lub pomyślnie przejdą weryfikację posiadanych 

umiejętności. Na tym poziomie strzelania prowadzone są przez zespoły 

strzeleckie 2 – 5 osobowe, które wykonują określone zadania.  

Kursanci będą uczestniczyli w szkoleniu, jakim poddawani są 

funkcjonariusze służb mundurowych w trakcie kursów podstawowych 

i specjalistycznych. 

Podczas Szkolenia III stopnia realizowane są następujące tematy: 

1. Strzelania sytuacyjne prowadzone na strzelnicy taktycznej, 

2. Strzelania w warunkach ograniczonej widoczności przy użyciu latarki w tym przez szyby samochodowe, 

3. Strzelania w warunkach stresu, 

4. Strzelania z wykorzystaniem strzelnicy wirtualnej. 

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 10 godzin dydaktycznych. Zapewniamy broo, jeśli nie posiadasz 

własnej, tarcze strzeleckie, opiekę instruktorską, obiekt strzelnicy 

taktycznej i wirtualnej wraz z wyposażeniem na wyłącznośd, 

ubezpieczenie NW. W trakcie przerwy podany zostanie obiad, kawa, 

herbata. Grupa szkoleniowa liczy 10 osób. Po zakooczeniu szkolenia 

wystawiany jest przez organizatora imienny certyfikat o jego 

ukooczeniu. 
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Podczas szkolenia zapewniamy broo osobom, które jej nie posiadają oraz amunicjęw cenie zakupu. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszę o zgłoszenie mailem, na ewentualne pytania odpowiem 

telefonicznie bądź mailem. Po zgłoszeniu wyślę informacje o najbliższych terminach szkoleo.  

Serdecznie zapraszam. 
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