2015.05.23 zmiana

Dz.U.2015.634

§1

§ 5.
1. Część
praktyczna
egzaminu
obejmuje
sprawdzenie
przestrzegania
szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego
rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią
niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz
przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na
karcie egzaminacyjnej.
3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w
ust. 1.
4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością
zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki
przewidziane dla danego rodzaju broni.
5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.
2003.02.24 zmiana

Dz.U.2003.8.102

§1

§ 5. 1. Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i
rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania
w przypadku jej niesprawności,
3) przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni, z
zastrzeżeniem ust. 7.
2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a jej wyniki wpisuje się na
karcie egzaminacyjnej.
3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w
ust. 1.
4. Szczegółowe kryteria sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
5. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze
sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 1.
6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły
o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie
pozwolenia na posiadanie kuszy. W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na
strzelnicy lub w siedzibie organu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
8. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na posiadanie kopii zabytkowej broni palnej
ładowanej odprzodowo na nabój niescalony stosuje się odpowiednio sprawdzian strzelecki, o
którym mowa w pkt 3 ppkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z pistoletu sportowego
małokalibrowego bocznego zapłonu.
tekst pierwotny

Dz.U.2000.19.241

§ 5. 1. Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i
rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania
w przypadku jej niesprawności,
3) przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni, z
zastrzeżeniem ust. 7.
2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a jej wyniki wpisuje się na
karcie egzaminacyjnej.
3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w
ust. 1.
4. Szczegółowe kryteria sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
5. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze
sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 1.
6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły
o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie
pozwolenia na posiadanie kuszy. W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na
strzelnicy lub w siedzibie organu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

