
Zarządzenie nr 53/2016 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 20 października 2016 r. 

w sprawie: wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zasad 
bezpieczeństwa w postępowaniu z karabinkiem i pistoletem pneumatycznym o energii kinetycznej 
pocisku opuszczającego lufę lub elementu go zastępującego nie przekraczającej 17 J. 

Na podstawie: art. 66 ust. I i ust. 2 pkt 5 art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 205 r.- Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 t.j. z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 maja 
1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.z 2012 r. poz. 576 t.j. z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zasady bezpieczeństwa w postępowaniu z karabinkiem i pistoletem 
pneumatycznym na terenie Uczelni bądź w innym miejscu w związku z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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I. ZASADY PRZECHOWYWANIA 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 53/2016 

Rektora PWSZ w Ciechanowie 

z dnia 20.10.2016 r. 

Celem ograniczenia dostępu osobom nieuprawnionym nakazuje się: 

1. Karabinki i pistolety pneumatyczne przechowywać w szafie w 

pomieszczeniu nr 203 w budynku Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i 

Technik Multimedialnych w Mławie; 

2. Karabinki i pistolety pneumatyczne przechowywać rozładowane; 

3. Karabinki i pistolety pneumatyczne wydawać tylko osobom znajdującym się 

na wykazie osób uprawnionych; 

4. Każde wydanie ewidencjonować w książce wydawania. 

li. ZASADY OGÓLNE 

1. Należy zawsze traktować karabinki i pistolety pneumatyczne tak jakby były 

załadowane; 

2. Zabrania się celowania i kierowania karabinków i pistoletów 

pneumatycznych na obiekty żywe, nawet jeżeli nie są naładowane; 

3. Nie należy nigdy zostawiać karabinków i pistoletów pneumatycznych bez 

nadzoru osoby uprawnionej, a zwłaszcza kiedy są załadowane i 

przygotowane do strzelania; 

4. Przed strzałem należy zawsze upewnić się co znajduje za celem; 

5. Zabrania się strzelać: 

• z broni technicznie niesprawnej, 

• poza wyznaczone pasy strzelania. 

6. Strzelanie należy natychmiast przerwać w przypadku: 

a. Pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu i zwierząt, 

b. Padania śrutu poza wyznaczony pas strzelania, 

c. Komendy „ PRZERWIJ STRZELANIE" 



Ili. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS STRZELANIA (obowiązki kierownika 

strzelania) 

Do strzelania dopuszcza się tylko osoby, które ze znajomości zasad 

bezpieczeństwa uzyskały przynajmniej ocenę dobrą. 

1. Bezpośrednio przed strzelaniem należy: 

a. Podać warunki bezpieczeństwa, 

b. Sprawdzić, czy strzelający znają warunki strzelania, 

c. Sprawdzić rozładowanie karabinka i pistoletu pneumatycznego 

(dokonać przeglądu karabinków i pistoletów pneumatycznych), 

2. W czasie strzelania należy: 

a. Kierować osobiście strzelaniem, 

b. W razie naruszenia zasad bezpieczeństwa przerwać strzelanie i 

usunąć ich przyczyny. 

3. Po zakończeniu strzelania należy: 

a. Sprowadzić rozładowanie karabinków i pistoletów pneumatycznych 

(dopilnować przeglądu), 

b. Omówić przebieg strzelania i podać wyniki, 

c. Zorganizować obsługiwanie sprzętu. 

WYDAWANIE KARABINKÓW I PISTOLETÓW PNEUMATYCZNYCH BĘDĄCYCH W 

POSIADANIU UCZELNI, W CELACH INNYCH NIŻ DYDAKTYCZNE, NASTĘPUJE 

WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ Rektora PWSZ w Ciechanowie lub Dziekana Wydziału 

Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. 
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