Komunikat nr 6/2001
Zarządu Głównego PZŁ z dnia 5 kwietnia 2001

W SPRAWIE ZASAD I WARUNKÓW PRZYSTRZELIWANIA BRONI DO CELÓW ŁOWIECKICH
W związku z § 4, pkt 9 rozporządzenia MOŚZNiL w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania, zaleca się dokonywania przystrzeliwania broni zgodnie z podanymi niżej warunkami:
1. Przystrzeliwanie broni może odbywać się tylko na strzelnicach /§ 4, pkt 9 cyt. rozporządzenia/
2. Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest jej właściciel, który powinien dokonać tego
osobiście.
3. Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić,
za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający
pozwolenie na ten sam rodzaj broni, albo zakład rusznikarski.
4. Przystrzeliwanie broni powinno odbywać się w obecności instruktora strzelectwa myśliwskiego.
Przepis ten nie obowiązuje jeśli przystrzelania dokonał zakład rusznikarski.
5. Obecny przy przystrzeliwaniu broni instruktor strzelectwa myśliwskiego, lub zakład rusznikarski
powinni wystawić zaświadczenie o przystrzelaniu broni. Wzór zaświadczenia wystawianego
przez instruktora stanowi załącznik do komunikatu.Zaświadczenie jest ważne przez rok od daty
przystrzelania.
6. Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń w której zamieszcza takie same dane jak
w zaświadczeniu.
7. Warunki przystrzeliwania:
-

-

-

-

przystrzeliwania dokonujemy w temperaturze pozwalającej na swobodne oddawanie
strzałów przy pogodzie bez silnego i porywistego wiatru oraz bez opadów;
postawa strzelecka siedząc przy stoliku zapewniającym podparcie łokci oraz podparcie broni najlepiej przez woreczki z piaskiem;
tarcza strzelecka w postaci czarnego kręgu o średnicy 15 cm, lub inna, gwarantująca wyraźne
i jednoznaczne określenie punktu celowania na granicy czarnego znaku strzelniczego i białego
tła;
odległość strzelania: 100 m dla broni o lufach gwintowanych i 35 m dla broni o lufach
gładkich;
ilość strzałów: trzy z każdej lufy;
do przystrzeliwania należy używać amunicji pochodzącej z jednej paczki. Amunicja powinna
być takiego samego typu, takiej samej firmy i o takiej samej masie pocisku, jaka będzie
używana na polowaniu;
broń powinna być sprawna technicznie, bez pęknięć części drewnianych oraz bez luzów w
mocowaniach części broni i montażu przyrządów celowniczych. Lufa przed strzelaniem
powinna być wyczyszczona do sucha;
prowadzący strzelanie instruktor, odpowiadający za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy
powinien przed strzelaniem przejrzeć broń. Broń, która nie spełnia wyżej podanych
warunków nie powinna być dopuszczona do strzelania.

8. Broń uważa się za przystrzelaną, jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się w okręgu o
średnicy co najwyżej 12 cm zarówno dla luf gwintowanych jak i gładkich, a średni punkt
trafienia z każdej lufy gwintowanej znajduje się nie dalej niż 4 cm, natomiast średni punkt

trafienia z każdej lufy gładkiej znajduje się nie dalej niż 6 cm przy strzelaniu kulą lub śrutem,
od oczekiwanego punktu trafienia.
9. Lufa gładka nie podlega przystrzeliwaniu kulami jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem.
Broń z lufami gładkimi, które dobrze strzelają śrutem, a nie spełniają warunków
przystrzeliwania kulą, nie powinna być dopuszczona do strzelania kulą z tych luf.
10. Broń, która nie spełnia warunków podanych w punkcie 8 nie powinna być dopuszczona do
strzelania i kwalifikuje się do naprawy.
11. Punkty 8, 9 i 10 dotyczą odpowiednio broni kombinowanej.
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