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SZKOLENIE PISTOLET 

-PRAKTYCZNE ASPEKTY UŻYWANIA BRONI PALNEJ- 

BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ BRONIĄ PALNĄ W SYTUACJACH OCHRONY ŻYCIA I 
ZDROWIA 

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób indywidualnych jak i dla zorganizowanych grup 
szkoleniowych. Celem jest: 

 kompleksowe przygotowanie strzelca do praktycznego i bezpiecznego posługiwania się 
bronią palna w ramach ochrony własnej,  

 Szkolenia dopasowujemy indywidualnie do poziomu pojedynczych uczestników jak i grup, 

 wykształcenie u użytkownika broni palnej nawyków bezpieczeństwa,  

 ćwiczenia mają na celu zwiększenie dokładności i zwiększają pewność siebie przy użyciu 
pistoletu, 

Trzy stopnie szkolenia: 

STOPIEŃ I: 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które maja podstawowy kontakt z bronią palną, znają 
podstawowe zasady pracy na broni palnej. Szkolenia skupia się na elementach przygotowujących i 
utrwalających u strzelca podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

 praca na języku spustowym 

 podstawy celnego strzelania 

 dobywanie broni palnej z kabury - ciąg futerałowy 

 przeładowanie broni 

 wymiana magazynka  

 strzelanie statyczne 

Broń palna: 

 pistolet -  Istnieje możliwość zapewnienia broni przez instruktorów, wówczas koszty 
wynajęcia należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Ilość amunicji: 

 150 sztuk/osoba - Istnieje możliwość zapewnienia amunicji przez instruktorów, wówczas 
koszty zakupy amunicji należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Czas trwania szkolenia: 

 8 godzin  
 

STOPIEŃ II: 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły i opanowały zakres szkolenia I-go stopnia. 

Zajęcia skupiają się na wykształceniu u strzelca nawyków pracy bezpiecznej pracy z bronią palną, jej 
bezpiecznego przenoszenia. Zasad stosowania broni palnej w równych sytuacjach zagrożenia naszego 
życia i zdrowia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Szkolenie obejmuje takie elementy jak: 

https://shootingcraft.pl/
mailto:pyton@shootingcraft.pl
mailto:stacho@shootingcraft.pl


 
https://shootingcraft.pl 

 

Rafał + 48 606 344 811       pyton@shootingcraft.pl 

Staszek +48 604 067 170       stacho@shootingcraft.pl 

 sposoby przenoszenia skrytego broni palnej, 

 ciąg futerałowy – doskonalenie techniki dobywania broni z równego rodzaju kabur,  

 przygotowanie do strzeleń dynamicznych i sytuacyjnych – dubelt itp., 

 wymiana magazynka praktyczna i taktyczna, 

 sytuacje awaryjne, 

 przemieszczanie się bronią palna i zwroty, 

 strzelanie ręka słaba, 

 techniki obrony w sytuacjach zagrożenia – odebrani broni palnej 

Broń palna: 

 pistolet -  Istnieje możliwość zapewnienia broni przez instruktorów, wówczas koszty 
wynajęcia należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Ilość amunicji: 

 350 sztuk/osoba - Istnieje możliwość zapewnienia amunicji przez instruktorów, wówczas 
koszty zakupy amunicji należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Czas trwania szkolenia: 

 12 godzin  
 

STOPIEŃ III: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły i opanowały zakres szkolenia II-go 
stopnia. Zajęcia skupiają się na wykształceniu u strzelca nawyków pracy bezpiecznej pracy z bronią 
palną, szybkiej orientacji w sytuacjach zagrożenia, stosowania broni palnej w realnych sytuacjach 
zagrożenia, ćwiczenia na zmęczeniu i zachwianiu błędnika. Szkolenie obejmuje takie elementy jak: 

 zwroty z bronią palna przemieszczanie się  - doskonalenie techniki, 

 słaba ręka – doskonalenie techniki,  

 sytuacje awaryjne w walce 

 strzelanie na zasłonach, różne postawy strzeleckie, 

 strzelania sytuacyjne,  

 ograniczona widoczność,  

 techniki obrony w sytuacjach zagrożenia – odebrani broni palnej, 

 ćwiczenia na zmęczeniu i zachwianiu błędnika,  

Broń palna: 

 pistolet -  Istnieje możliwość zapewnienia broni przez instruktorów, wówczas koszty 
wynajęcia należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Ilość amunicji: 

 300 sztuk/osoba – Istnieje możliwość zapewnienia amunicji przez instruktorów, wówczas 
koszty zakupy amunicji należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Czas trwania szkolenia: 

 15 godzin  
 
OPŁATA ZA SZKOLENIA: 

1200 zł/osoba (35,-zł /godz.) – dla grup zorganizowanych obowiązuje 15 % zniżka 

https://shootingcraft.pl/
mailto:pyton@shootingcraft.pl
mailto:stacho@shootingcraft.pl


 
https://shootingcraft.pl 

 

Rafał + 48 606 344 811       pyton@shootingcraft.pl 

Staszek +48 604 067 170       stacho@shootingcraft.pl 

Funkcjonariusze Policji Straży Granicznej, Żołnierze zawodowi 30% zniżki 

Do powyższych opat doliczy należy koszty wynajęcia strzelnicy cenę w zależności od miejsca  
i obiektu na którym prowadzone będą szkolenia. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obowiązkowe przedstawienie aktualnego 
zaświadczenia o niekaralności z KRS (Kartoteka Karna, Kartoteka Nieletnich, kartoteka Osób 
Pozbawionych Wolności lub Poszukiwanych Listem Gończym) – powyższego warunku zwolnieni są 
funkcjonariusze Policji Straży Granicznej, ABW, CBA, SOP, SW, SKW. 

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu z użyciem własnej broni palnej i amunicji uczestnik 
zapewnia, że posiadana amunicja i broń palna jest w odpowiednim stanie technicznym 
zapewniającym bezpieczne warunki prowadzenia treningu. 

Każdy uczestnik szkolenia na treningi z wyposażeniem indywidualnym: 

 pas bojowy z kaburą/kabura udowa/kabura na pasie po stronie ręki dominującej/kabura do 
skrytego przenoszenia broni palnej (kabura ma być wcześniej przetestowana) 

 spodnie z szlufkami których nie boisz się pobrudzić oraz solidny pasek 

 dwie ładownice na magazynki pistoletowe na pasie 

 własny pistolet 

 2 magazynki pistoletowe (minimalnie dwa) 

 ubiór wierzchni zapewniający swobodę ruchów (bez obaw przed jego pobrudzeniem lub 
uszkodzeniem) stosowny do pory roku 

 ochronniki oczu i słuchu 

Ekrany/ tarcze strzeleckie zapewnione są po stronie instruktorów prowadzących. 

 

Zajęcia praktyczne poprzedzone są szkoleniem teoretycznym, które nie wliczane jest w cenę usługi. 

Minimalna grupa szkoleniowa wynosi 6 osób maksymalna 10 osób 
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SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

PISTOLET + PM 

 Szkolenie uzupełniające dla osób które przeszły III poziomy szkolenia z zakresu pistoletu. 
Szkolenia ma na celu: 

 praca na dwóch jednostkach broni palnej pistolet/PM 

 praca na zasłonach 

 sposoby poruszania się z bronią palną- zwroty 

 praca słaba strona 

 strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności 
 

Broń palna: 

 pistolet, PM- Istnieje możliwość zapewnienia broni przez instruktorów, wówczas koszty 
wynajęcia należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Ilość amunicji: 

 300 sztuk/osoba – Istnieje możliwość zapewnienia amunicji przez instruktorów, wówczas 
koszty zakupy amunicji należy doliczyć do ogólnych kosztów kursu. 

Czas trwania szkolenia: 

 10 godzin  
Opłata za szkolenia: 

600 zł/osoba – dla grup zorganizowanych obowiązuje 15 % zniżka 

Funkcjonariusze Policji Straży Granicznej, Żołnierze zawodowi 30% zniżki 
 

Do powyższych opat doliczy należy koszty wynajęcia strzelnicy cenę w zależności od miejsca  
i obiektu na którym prowadzone będą szkolenia. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obowiązkowe przedstawienie aktualnego 
zaświadczenia o niekaralności z KRS (Kartoteka Karna, Kartoteka Nieletnich, kartoteka Osób 
Pozbawionych Wolności lub Poszukiwanych Listem Gończym) – powyższego warunku zwolnieni są 
funkcjonariusze Policji Straży Granicznej, ABW, CBA, SOP, SW, SKW. 

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu z użyciem własnej broni palnej i amunicji uczestnik 
zapewnia, że posiadana amunicja i broń palna jest w odpowiednim stanie technicznym 
zapewniającym bezpieczne warunki prowadzenia treningu. 

Każdy uczestnik szkolenia na treningi z wyposażeniem indywidualnym: 

 pas bojowy z kaburą/kabura udowa/kabura na pasie po stronie ręki dominującej/kabura do 
skrytego przenoszenia broni palnej (kabura ma być wcześniej przetestowana) 

 spodnie z szlufkami których nie boisz się pobrudzić oraz solidny pasek 

 dwie ładownice na magazynki pistoletowe na pasie 

 własny pistolet 

 2 magazynki pistoletowe (minimalnie dwa) 
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 ubiór wierzchni zapewniający swobodę ruchów (bez obaw przed jego pobrudzeniem lub 
uszkodzeniem) stosowny do pory roku 

 ochronniki oczu i słuchu 

Ekrany/ tarcze strzeleckie zapewnione są po stronie instruktorów prowadzących. 

 

Zajęcia praktyczne poprzedzone są szkoleniem teoretycznym, które nie wliczane jest w cenę usługi. 

Minimalna grupa szkoleniowa wynosi 6 osób maksymalna 10 osób 
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