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CZŁONKOSTWO W ZBROJOWNI
Rodzaje członkostwa, metody ich nabycia, uprawnienia członków

PORADNIK
z dn. 06.11.2017
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1. Członkostwo kandydackie i staż kandydacki
ZAŚWIADCZENIE

DEKLARACJA

ZARZĄD

KARTA
STAŻYSTY

O
CZŁONKOSTWIE

SKŁADKA

Osoba chcąca dołączyć do Stowarzyszenia Zbrojownia powinna w pierwszej kolejności zapoznać się ze
Statutem Stowarzyszenia dostępnym na stronie www.zbrojownia.org i złożyć Deklarację Członkowską
stanowiącą poświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia w charakterze Członka Kandydata.
Deklarację Członkowską można złożyć wyłącznie osobiście do Zarządu w Biurze Stowarzyszenia (Fort
VI, ul. Lutycka 115, 60-478 Poznań) lub podczas spotkań i zawodów Stowarzyszenia Zbrojownia.
Czynni funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze zawodowi, mogą przesłać Deklarację
Członkowską za pośrednictwem poczty na adres Biura Stowarzyszenia. W takim wypadku należy do
deklaracji załączyć zaświadczenie z miejsca pracy.
Po złożeniu deklaracji należy dokonać opłaty składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w
wysokości 200 zł.
Dzień przyjęcia do Stowarzyszenia Zbrojownia jest dniem wpłacenia składki członkowskiej. Od tego
momentu rozpoczyna się okres stażu kandydackiego.

Członek Kandydat:









ma prawo uczestniczyć biernie w wyborach do organów stowarzyszenia,
wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów stowarzyszenia na
wszystkie tematy dotyczące jego działalności,
uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym,
korzystać z wszelkich form działalności stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
korzystać z urządzeń i świadczeń stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
nosić znaczek i odznaki nadawane przez stowarzyszenie,
odbyć staż zakończony Egzaminem Kompetencyjnym i przez to nabyć Członkostwo
Stowarzyszone,
wystąpić o wydanie Zaświadczenia o członkostwie.
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Staż
Staż dla Członków Kandydatów bez uprawnień strzeleckich
Jeżeli kandydat nie nabył wcześniej żadnych uprawnień strzeleckich w postaci minimum patentu
strzeleckiego, musi on nabyć doświadczenie poprzez uczęszczanie na spotkania strzeleckie i kursy
przygotowujące do zaliczenia Egzaminu Patentowego oraz zaliczenie wewnętrznego Egzaminu
Kompetencyjnego.
Okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i rozpoczyna się z dniem opłacenia składki
członkowskiej.
W trakcie stażu:
 Kandydat jest zobowiązany uczestniczyć w minimum 7 spotkaniach strzeleckich, na których
ocenie podlegać będzie jego bezpieczeństwo i rozwój umiejętności posługiwania się bronią.
Kandydat może zebrać podpisy od prowadzącego strzelanie na dowolnej strzelnicy (wymagana
pieczęć strzelnicy),
 odbyć kurs bronioznawstwa, na którym otrzyma wiedzę i umiejętności związane z budową i
funkcjonowaniem różnych rodzajów broni palnej. Kurs zaliczamy w Stowarzyszeniu
Zbrojownia,
 odbyć kurs przygotowujący do patentu, na którym otrzyma wiedzę i umiejętności związane z
przepisami dotyczącymi broni palnej, procedury wystąpienia o pozwolenie na broń i praktyki
samodzielnego korzystania ze strzelnicy. Kurs zaliczamy w Stowarzyszeniu Zbrojownia,
 opcjonalnie może uczestniczyć w kursie medycznym TCCC dającym wiedzę i umiejętności
niezbędne do efektywnego udzielania pomocy przy obrażeniach jakie moga nas spotkać na
strzelnicy (postrzały, trafienia rykoszetem, odłamkiem, oparzenia itd.). Kurs można zaliczyć w
dowolnej placówce prowadzącej kursy zgodnie z wytycznymi TCCC (Tactical Casualty Combat
Care),
 zaliczyć wewnętrzny Egzamin Kompetencyjny na zakończenie stażu.
Staż dla Członków Kandydatów z uprawnieniami strzeleckimi
Jeżeli kandydat nabył wcześniej uprawnienia strzeleckie w postaci minimum patentu strzeleckiego jest
on zobowiązany zaliczyć wewnętrzny Egzamin Kompetencyjny.
Okres Stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i rozpoczyna się z dniem opłacenia składki
członkowskiej.
W trakcie stażu:
 Kandydat jest zobowiązany zaliczyć wewnętrzny Egzamin Kompatencyny.
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Egzamin Kompetencyjny
Komisja Egzaminacyjna
W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
 Przedstawiciel Zarządu
 Akredytowany Instruktor Strzelectwa (Pan Bartosz NORMAN, Pan Damian ŁĘSZCZAK)

Egzamin na Członków Kandydatów bez własnej broni.
Do egzaminu mogą przystąpić Członkowie Kandydaci po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia stażu bez
uprawnień strzeleckich (po zebraniu niezbędnych podpisów na karcie stażysty), oraz Ci którzy
posiadają już uprawnienia strzeleckie (bez własnej broni). Koszt egzaminu 20 zł.
Lista Broni na Egzamin Kompetencyjny:
 Pistolety centralnego zapłonu: P64, P83, Glock 17, CZ75, P99
 Pistolety bocznego zapłonu: Margolin MCM
 Rewolwery centralnego zapłonu: S&W
 Karabiny centralnego zapłonu: AK, AR15
 Karabiny bocznego zapłonu: kbks
 Strzelby gładkolufowe: pump-action, bok
Spośród wymienionej broni kandydat losuje 3 egzemplarze i wykonuje kolejno 3 zadania.
Zadanie. 1
W sposób bezpieczny rozładować i sprawdzić wszystkie 3 egzemplarze.
Przesłanki do niezaliczenia: Nieprzestrzeganie procedury bezpiecznego rozładowania broni, brak
umiejętności obsługi danego rodzaju broni, skierowanie broni w kierunku niebezpiecznym.
Zadanie. 2
W sposób bezpieczny rozłożyć jeden losowo wybrany egzemplarz nazywając po kolei wszystkie istotne
elementy rozkładanej broni.
Przesłanki do niezaliczenia: Brak umiejętności obsługi danego rodzaju broni, skierowanie broni w
kierunku niebezpiecznym, błędne nazewnictwo elementów broni.
Zadanie. 3
Strzelanie praktyczne (wszystkie procedury na komendę):
 Pistolety, rewolwery: 25m stojąc, tarcza PSP (520x520), strzałów 5, minimalny wynik 25
 Karabiny: 50m stojąc, tarcza PSP (520x520), strzałów 5, minimalny wynik 25
 Strzelby: 10m stojąc, 5 poperów, strzałów 5, minimalny wynik 3
Przesłanki do niezaliczenia: Zbyt niski wynik, nieprzestrzeganie poleceń prowadzącego, skierowanie
broni w kierunku niebezpiecznym.
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Egzamin na Członków Kandydatów z własną bronią.
Do Egzaminu mogą przystąpić Członkowie Kandydaci po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia stażu,
posiadający pozwolenie na broń (z własną bronią). Koszt egzaminu 20 zł.
Lista kategorii broni na Egzamin Kompetencyjny:
 Pistolet centralnego zapłonu
 Pistolet bocznego zapłonu
 Rewolwer centralnego zapłonu
 Karabin centralnego zapłonu
 Karabin bocznego zapłonu
 Strzelb gładkolufowe
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć na egzamin 3 egzemplarze (maksymalnie dwa z jednej kategorii)
i wykonuje kolejno 3 zadania.
Zadanie. 1
W sposób bezpieczny rozładować i sprawdzić wszystkie 3 egzemplarze.
Przesłanki do niezaliczenia: Nieprzestrzeganie procedury bezpiecznego rozładowania broni, brak
umiejętności obsługi danego rodzaju broni, skierowanie broni w kierunku niebezpiecznym.
Zadanie. 2
W sposób bezpieczny rozłożyć jeden losowo wybrany egzemplarz, nazywając po kolei wszystkie istotne
elementy rozkładanej broni.
Przesłanki do niezaliczenia: Brak umiejętności obsługi danego rodzaju broni, skierowanie broni w
kierunku niebezpiecznym, błędne nazewnictwo elementów broni.
Zadanie. 3
Strzelanie praktyczne (wszystkie procedury na komendę):
 Pistolety, rewolwery: 25m stojąc, tarcza PSP (520x520), strzałów 5, minimalny wynik 25
 Karabiny: 50m stojąc, tarcza PSP (520x520), strzałów 5, minimalny wynik 25
 Strzelby: 10m stojąc, 5 poperów, strzałów 5, minimalny wynik 3
Przesłanki do niezaliczenia: Zbyt niski wynik, nieprzestrzeganie poleceń prowadzącego, skierowanie
broni w kierunku niebezpiecznym.

Zaliczenie egzaminu
Po prawidłowym zaliczeniu wszystkich 3 zadań Komisja Egzaminacyjna stwierdza zaliczenie egzaminu.

Niezaliczenie egzaminu
W przypadku niezaliczenia któregokolwiek zadania egzamin uznaje się za niezaliczony. Do egzaminu
można przystąpić ponownie nie wcześniej niż dwa tygodnie od daty niezaliczonego egzaminu.
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2. Członkostwo Stowarzyszone
LEGITYMACJA
EGZAMIN

EGZAMIN
CZŁONKOSTWO
W KLUBIE
SPORTOWYM

PATENT

WNIOSEK

LICENCJA
ZAWODNICZA

W momencie zaliczenia Egzaminu Kompetencyjnego osoba będąca Członkiem Kandydatem otrzymuje
z od zarządu Legitymację Członkowską i nadanie Członkostwa Stowarszyszonego.
Wydanie Legitymacji Członkowskiej jest bezpłatne.
Członkowie Stowarzyszeni są trzonem Stowarzyszenia Zbrojownia, są jego reprezentantami na
zawodach sportowych i imprezach o charakterze kolekcjonerskim. Wykazali oni bowiem,
zaangażowanie w działalnośc stowarzyszenia i posiadają odpowiednie umiejętności posługiwania się
bronią i znajomości przepisów z nią związanych.

Członek Stowarzyszony:












ma prawo uczestniczyć biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia,
wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na
wszystkie tematy dotyczące jego działalności,
uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym,
korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
nosić znaczek i odznaki nadawane przez Stowarzyszenie,
na wniosek wstąpić to Klubu Sportowego Zbrojownia (być wpisanym na listę członków klubu
w PZSS),
wystąpić o wydanie Zaświadczenia o członkostwie,
uzyskać pozytywną opinię Klubu, wymaganą do przystapienia do Egzaminu na patent
strzelecki,
wystąpić o wydanie Licencji Zawodniczej PZSS w ramach Klubu Sportowego Zbrojownia,
bezpłatnie korzystać ze strzelnicy stowarzyszenia w Nieczajnej.

6

os. Poziomkowe 1/8
62-002 Suchy Las
www.zbrojownia.org

KRS: 0000541562
REGON: 360684318
NIP: 7831721881

3. Członkostwo Zwyczajne
Za wybitne osiągnięcia i długotrwałą pracę na rzecz Stowarzyszenia Zbrojownia, zarząd może nadać
Członkostwo Zwyczajne, stanowiące najwyższy stopień członkostwa w stowarzyszeniu. Członkostwo to
jest zarezerwowane dla założycieli stowarzyszenia i osób o wybitnym wkładzie w jego działalność
i rozwój.
Wnioski o nadanie Członkostwa Zwyczajnego rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia i dla ważności uchwały
niezbędne jest zatwierdzenie decyzji przez wszystkich członków zarządu jednogłośnie.

Członek Zwyczajny:







ma prawo uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów stowarzyszenia,
wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów stowarzyszenia na
wszystkie tematy dotyczące jego działalności,
uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym,
korzystać z wszelkich form działalności stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
korzystać z urządzeń i świadczeń stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
nosić znaczek i odznaki nadawane przez stowarzyszenie,
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