
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Szkolenie strzeleckie 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

ćw 
 10ćw  10ćw   

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
 10ćw  10ćw   
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Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Po zrealizowaniu tematów student będzie potrafił:                                                             

• wykształcić umiejętności gwarantujące bezpieczne i sprawne posługiwanie się bronią palną 

• wypracować odpowiednie nawyki i reakcje ruchowe 

• opanować czynności umożliwiające osiągnięcie precyzji strzału 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG Student posiada wiedzę z zakresu użycia 

broni i zasad bezpieczeństwa przy jej 

stosowaniu; 

Test obejmujący zagadnienia 

teoretyczne; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U03 P6S_UW Student ma wypracowane odpowiednie 

nawyki i reakcje ruchowe niezbędne do 

skutecznego i bezpiecznego użycia broni; 

Praktyczna część zajęć na strzelnicy; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K05 P6S KR Student potrafi ocenić konsekwencje 

użycia broni w różnych okolicznościach 

 i postępować z nią mając na uwadze 

bezpieczeństwo otoczenia 

Praktyczna część zajęć na strzelnicy; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 20 

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 3 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 27 

Liczba punktów  ECTS: 1 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 

udział w ćwiczeniach = 20 

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 3 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 27 

Liczba punktów  ECTS: 1 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

WARUNKI WSTĘPNE Brak 



TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Bezpieczeństwo - środki ostrożności i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie 

posługiwania się bronią. 

• Balistyka (teoria strzału), podstawy celnego strzelania.  

• Nauka o broni (przekrój broni) 9 mn pistolet P-99 Walther. Przeznaczenie, charakterystyka, 

ogólna budowa pistoletu. 

• Nauka o broni (przekrój broni) 9 mn pistolet maszynowy wz. 1998 PM-98 GLAUBERYT. 

Przeznaczenie, charakterystyka, ogólna budowa pistoletu. 

• Nauka o broni (przekrój broni) 7,62 kbk AKMS. Przeznaczenie, charakterystyka, ogólna 

budowa pistoletu. 

• Nauka o broni (przekrój broni) strzelba kal. 12 Mosberg. Przeznaczenie, charakterystyka, 

ogólna budowa strzelby. 

• Ćwiczenia – rozkładanie, składanie, odbezpieczanie, zabezpieczanie pistoletu. Ładowanie i 

rozładowanie w warunkach strzelań, zasady przenoszenia, obsługa bieżąca. 

• Bezpieczne i sprawne wykonanie strzelania z wybranych rodzajów broni. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 04.52.525 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 07.43.277 z późn. zm.), 

• Idzikowski „Szkolenie strzeleckie, Bezpieczeństwo – charakterystyka zagadnienia” Centrum 

Szkolenia Policji, Legionowo 2014, 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Campbell R., „Strzelanie z broni palnej”, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2015, 

• Nowak S., „Broń krótka. Strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu”, Wydawnictwo Wiedza 

Powszechna, 2016, 

• Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, „Szkolenie strzeleckie”, Katowice 2012, 

• Centrum Szkolenia Policji, „Szkolenie strzeleckie, wybrane zagadnienia”, Legionowo 2012. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: metody teoretyczne - wykład, opis wyjaśniający. 

metody praktyczne – pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe. 

 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, modele broni 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, test zaliczeniowy dla części teoretycznej oraz egzamin praktyczny na 

strzelnicy 

 


