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Szanowny Panie Ministrze,  

odpowiadając na pismo1 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć z nauki strzelania  

w szkołach, uprzejmie informuję. 

Minister Edukacji Narodowej 6 lipca 2017 r. w podstawowych 

kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa2 na rok szkolny 

2017/2018 ustalił do monitorowania obszar dotyczący zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących 

w szkołach.  

Badanie zaplanowano w 100% szkół, w których zorganizowano 

strzelnice i przeprowadzono od stycznia do marca 2018 r. Liczba strzelnic 

zorganizowanych na terenie szkół, wg stanu na 16 marca 2018 r., wynosiła 

255, w tym 67 w samodzielnych szkołach i 188 w zespołach szkół. 

                                            
1 VII.071.17.2018.GZ 
2 Art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 910 i 1378). 



 

Najwięcej – 103 strzelnice zorganizowano w liceach ogólnokształcących, 

najmniej w szkołach podstawowych – 43. 

Po analizie arkuszy monitoringu przekazanych przez kuratorów 

oświaty, sprawujących nadzór pedagogiczny3 nad publicznymi  

i niepublicznymi szkołami na obszarze danego województwa, 

stwierdzono, że z powodu braku szczegółowych uregulowań prawnych 

dotyczących organizowania strzelnic dyrektorzy szkół stosowali ogólne 

przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach4.  

Rozpatrując kwestie bezpieczeństwa na terenie placówek 

oświatowych, należy mieć na względzie, że organ prowadzący szkołę lub 

placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy zapewnienie warunków 

działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. Zatem zaplanowanie organizacji 

strzelnicy na terenie szkoły wiąże się z dodatkowymi wymogami 

dotyczącymi spełnienia określonych warunków bezpieczeństwa. 

W ramach monitoringu weryfikowano funkcjonowanie strzelnic pod 

względem bezpieczeństwa, m.in. w zakresie: 

− posiadania wyposażenia i sprzętu z wymaganymi atestami  

lub certyfikatami,  

− sprawności i zabezpieczenia sprzętu;  

− oznakowania i zabezpieczenia stanowisk; 

− wyposażenia w apteczkę i instrukcję pierwszej pomocy. 

Mając na względzie przekazane dane przez kuratorów oświaty  

oraz wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkół i placówek, 

Minister Edukacji Narodowej w listopadzie 2018 r. znowelizował 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach5. 

Wprowadzono m.in. regulacje dotyczące organizowania strzelnic 

na terenie placówek oświatowych oraz obowiązek przeszkolenia 

pracowników szkoły lub placówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Określono warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane  

w szkołach i placówkach odwołując się do ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  

o broni i amunicji6. Zgodnie z art. 45 tej ustawy broń palna oraz inna broń 

                                            
3 art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawa – Prawo oświatowe.  
4 Dz.U. 2020 poz.1604. 
5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 955. 



 

zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach 

szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach, a regulaminy strzelnic  

i kwalifikacje osób prowadzących na nich zajęcia muszą spełniać warunki 

określone na podstawie art. 46 wymienionej ustawy. Ponadto,  

w § 38 ww. rozporządzenia wprowadzono obowiązek zaznajomienia 

uczniów z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia 

się z bronią przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej. 

Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  

w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani  

do udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy rozporządzenia 

wymieniały jedynie nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia  

w warsztatach i laboratoriach lub zajęcia wychowania fizycznego. 

Podkreślono także konieczność wyposażenia pomieszczeń szkoły  

w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy wraz z instrukcją jej udzielania.  
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