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Szanowny Panie Ministrze,

na skutek wypadku, który miał miejsce w maju 2016 r. podczas zajęć dodatkowych ze 

strzelectwa sportowego, prowadzonych na strzelnicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, jeden z uczniów stracił wzrok w jednym oku. 

M.in. z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli (dalej jako: NIK) postanowiła sprawdzić stan 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć z nauki strzelania w szkołach. 

O wynikach kontroli NIK poinformował Rzecznika, przesyłając raport pt. „Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów na strzelnicach szkolnych”. 

Jak wynika z ww. raportu, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć nauki strzelania nie 

jest w pełni zapewnione. Jak wskazała NIK, w większości skontrolowanych szkół zajęcia 

strzeleckie prowadzono w obiektach niebędących strzelnicami w rozumieniu przepisów, lecz 

jedynie pomieszczeniami adaptowanymi na potrzeby takich zajęć (np. strych, magazyn, 

piwnica). NIK zwrócił uwagę, że było to  możliwe, ponieważ w przepisach prawa w ogóle 

nie funkcjonuje pojęcie strzelnicy szkolnej. Co za tym idzie, nie ma także szczegółowych 

regulacji i zasad funkcjonowania strzelnic szkolnych, w tym wymagań odnośnie do 

pomieszczeń i ich wyposażenia. Dyrektorzy szkół próbowali zapewnić bezpieczeństwo 

uczestników na zajęciach strzeleckich, tworząc własne zasady funkcjonowania strzelnic 
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szkolnych oraz wizytując przebieg zajęć. Z kolei ze względu na brak odpowiednich regulacji 

prawnych żadnych działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania strzelnic szkolnych nie 

podejmowali ani kuratorzy oświaty ani Policja. 

Jak wskazała NIK, kontrola została przeprowadzona w województwie podkarpackim, 

ale zidentyfikowane w niej problemy - w szczególności brak regulacji dotyczących 

zapewnienia bezpieczeństwa w takich obiektach - dotyczą całego kraju.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w sprawie oraz wskazanie, czy 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmowało działania, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach szkolnych. Proszę także 

o poinformowanie o planach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów 

w szkołach.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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