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Pan 
Andrzej TURCZYN 
andrzei@turczvn.pl 

W odpowiedzi na Pana wniosek o udost^pnienie informacji publicznej z dnia 
25.02.2015 r., na podstawie informacji przekazanej przez Zast^pc^ Naczelnika 
Wydziatu Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu - podinsp. Dariusza Zaremb^ -
inform uj^: 

zgodnie z wewn^trznymi unormowaniami, tj. Wytycznymi Nr 2 Dyrektora 
Gabinetu Komendanta Glownego Policji z dnia 26.11.2014 r. w sprawie okreslenia 
zakresu, zasad i przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji 
sprawdzianow strzeleckich w 2015 roku oraz Decyzj^ Nr 298/2014 Mazowieckiego 
Komendanta Wojewodzkiego Policji z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie okreslenia 
strzeian programowych i sprawdzianow strzeleckich w 2015 roku w garnizonie 
mazowieckim w roku 2015 policjanci winni odbyc co najmniej raz w potroczu jedno 
strzelanie programowe z broni palnej krotkiej. Nast^pnie przeprowadzany jest 
sprawdzian. 

Funkcjonariusze jednoczesnie majq do wyboru trzy strzelanie, ktore chc^ 
zrealizowac w zakresie strzeian z broni krotkiej, tj. strzelanie nr 10 (6 szt. amunicji), 
strzelanie nr 21 (8 szt. amunicji), strzelanie nr 25 (2 szt. amunicji). Rodzaj amunicji 
uzalezniony jest od rodzaju posiadanej na wyposazeniu broni - b^dzie to wi§c 
amunicja 9 mm PARABELLUM lub 9 mm MAKAROW. 

W przypadku podj^cia przez Kierownika jednostki decyzji o koniecznosci 
przeprowadzenia wszystkich trzech strzeian z broni palnej krotkiej, na jednego 
funkcjonariusza przypadnie wowczas 16 szt. amunicji. Do powyzszych danych nalezy 
dodac amunicji wykorzystywanq w celu przeprowadzenia sprawdzianu. Jej ilosc jest 
rozna w zaieznosci od wyboru rodzaju strzelania (nr 10, 21 , 25). I tak, w przypadku 
wyboru sprawdzianu ze zrealizowanego strzelania nr 10, dodatkowo na 
funkcjonariusza przypada 6 szt. amunicji. W przypadku sprawdzianu ze 
zrealizowanego strzelania nr 21 - 8 szt. amunicji, zas w przypadku sprawdzianu ze 
zrealizowanego strzelania nr 25 - 2 szt. amunicji. Wskazac przy tym nalezy, ze przy 
podj^ciu decyzji o przeprowadzeniu wszystkich trzech strzeian sprawdzian 
przeprowadzany jest tyiko z jednego, wybranego rodzaju strzelania, wg zasad 
powyzszych. 

Ponadto, funkcjonariusze, ktorzy uzytkujq broh gladkolufow^, pistolet 
maszynowy oraz karabinek automatyczny, nie rzadziej niz raz w roku obowiqzani sq 
do zrealizowania dodatkowego strzelania programowego, obejmuj^cego odpowiedni 
rodzaj broni palnej. Wowczas na jednego funkcjonariusza przypada 25 szt. amunicji 
(9 mm PARA, 7,62 mm, 12 mm) - gdy funkcjonariusz uzytkuje wszystkie trzy ww. 
rodzaje broni. W przypadku uzytkowania tyIko broni gtadkolufowej na funkcjonariusza 
przypadaj^ 3 szt. amunicji, pistoletu maszynowego - 12 szt. amunicji, a w przypadku 
karabinka automatycznego - 10 szt. amunicji. 



W zaieznosci od wariantu (rodzaju uzytkowanej broni) powyzsze ilosci ulegajq 
odpowiednim zmianom. Podobnie, jak przy broni krotkiej, z powyzszych strzeian 
przeprowadza si^ sprawdzian. 

Odmiennie natomiast niz przy broni krotkiej, funkcjonariusz zobowi^zany jest 
przyst^pic do sprawdzianu ze wszystkich uzytkowanych rodzajow broni. Ilosc 
amunicji przeznaczona na sprawdzian jest taka sama jak przy strzelaniach 
programowych, tj. 25 szt. (wszystkie rodzaje broni), 3 szt. (strzelba gtadkolufowa), 12 
szt. (pistolet maszynowy), 10 szt. (karabinek automatyczny). Wskazane dane ulegaj^ 
zmianom w zaieznosci od uzytkowanych przez funkcjonariusza roznych rodzajow 
broni. 

Poza obowiqzkowymi strzelaniami wymienionymi powyzej, mog^ bye -
w zaieznosci od zdiagnozowanych potrzeb, stopnia wyszkolenia funkcjonariuszy oraz 
mozliwosci organizacyjnych - przeprowadzane dodatkowe strzelania zarowno z broni 
krotkiej, jak i diugiej. 
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