
Arkusz monitorowania 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach 

funkcjonujących w szkołach 

Arkusz dotyczy realizacji zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69, z późn. zm.). 

Monitorowanie obejmuje 100% szkół, w których zorganizowano strzelnice.  

Typ szkoły: 

 Szkoła podstawowa 

- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

 Gimnazjum 

- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

Szkoła ponadpodstawowa: 

 Liceum ogólnokształcące 
- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

 Technikum 
- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

 Szkoła branżowa I stopnia 
- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

 Szkoła Policealna dla młodzieży 
- zespół szkół, nazwa……………………………………………………………… 

- samodzielna jednostka, nazwa…………………………………………………. 

 

  



1. Ilu uczniów korzysta ze strzelnicy w ramach zajęć lekcyjnych? 

………………. 

2. Ilu uczniów korzysta ze strzelnicy w ramach zajęć pozalekcyjnych? 

………………. 

3. Czy strzelnica jest dostępna dla osób spoza szkoły? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Tak” to, w jakie dni i w jakim trybie. 

4. Czy stanowiska pracy (w tym stanowiska strzelnicze) zostały dostosowane do 

warunków antropometrycznych uczniów? (§24 pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego…………………. 

5. Czy z urządzeń korzystają osoby niepełnosprawne? (§24 pkt 2) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego…………………. 

6. Czy stanowiska zostały dostosowane do ich niepełnosprawności? (§24 pkt 2) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie dotyczy 

d) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego………………… 

7. Czy na strzelnicy umieszczono w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej 

obsługi poszczególnych urządzeń i sprzętów? (§25) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

8. Czy na strzelnicy w widocznym miejscu umieszczono plan strzelnicy  

z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji, 

miejsca instalacji telefonu? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………….. 



9. Czy na strzelnicy umieszczono w widocznym miejscu i łatwo dostępnym 

miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy? (§26) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 

10. Czy na strzelnicy umieszczono w widocznym miejscu informację o numerach 

alarmowych telefonów? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………….. 

11. Czy przed dopuszczeniem do pracy uczniowie zostali zapoznani z zasadami 

i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 

wykonywaniu czynności na stanowiskach strzelniczych i poza nimi? (§27 pkt1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………… 

12. Czy przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdza 

i upewnia się, że w obrębie strefy wydzielonej do oddawania strzałów nie 

znajdują się ludzie?  

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 

13. Czy przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdza 

i upewnia się, że stan wszystkich urządzeń i sprzętu, instalacji elektrycznej 

i innych narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają 

zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów? (§27 pkt 2) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 

14. Czy uczniowie biorący udział w zajęciach zostali zabezpieczeni przed 

działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników poprzez 

wyposażenie w niezbędne środki ochrony indywidualnej: (§28) 

14.1 ochronniki wzroku 

a) Tak 



b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………. 

14.2 Słuchu 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………….. 

14.3 Inne, jakie: 

15. Czy strzelnica uzyskała atesty i certyfikaty wymagane obowiązującym prawem? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………….. 

16. Czy wyposażenie i sprzęt zgromadzony na strzelnicy posiada odpowiednie 

atesty lub certyfikaty wymagane obowiązującym prawem? (§9 pkt 3) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………….. 

17. Jakiego typu jest strzelnica? 

a) Odkryta 

b) Kryta 

18. Czy w pomieszczeniach strzelnicy zapewniono właściwe (zgodne 

z obowiązującymi normami) oświetlenie? (§9 pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

19. Czy w pomieszczeniach strzelnicy zapewniono właściwe (zgodne 

z obowiązującymi normami) wentylację? (§9 pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………..  

20.  Czy w pomieszczeniach strzelnicy zapewniono właściwe (zgodne 

z obowiązującymi normami) ogrzewanie? (§9 pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………….  



21. Czy zajęcia na strzelnicy są prowadzone pod nadzorem upoważnionej do tego 

osoby? (§13) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………….  

22. Czy miejsca pracy (strzelnica) oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony 

dostęp osobom nieuprawnionym (np. miejsce przechowywania broni i amunicji, 

strefa strzelań), są odpowiednio oznakowane? (§ 15) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………..  

23. Czy miejsca pracy (strzelnica) oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony 

dostęp osobom nieuprawnionym (np. miejsce przechowywania broni i amunicji, 

strefa strzelań), są odpowiednio zabezpieczone przed swobodnym do nich 

dostępem? (§ 15) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………………  

24. Czy strzelnica została wyposażona w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne 

do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy? 

(R.  §  20) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

25. Czy miejsce przechowywania apteczki zostało odpowiednio oznaczone? 

(R.  §  20) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 

26. Czy nauczyciele prowadzący zajęcia na strzelnicy zostali przeszkoleni 

w  zakresie udzielania pierwszej pomocy? (§ 21) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 



27. Czy sprzęt zgromadzony na strzelnicy jest utrzymany w stanie zapewniającym 

pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki? (§23 pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………….. 

28. Czy sprzęt zgromadzony na strzelnicy został wyposażony w zabezpieczenia 

chroniące przed: (§23 pkt 2) 

28.1 urazami 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………….. 

28.2 działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

28.3 porażeniem prądem elektrycznym 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

28.4 szkodliwymi wstrząsami 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………….. 

28.5 nadmiernym hałasem 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………… 

28.6 działaniem wibracji  

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………….. 

28.7 inne, jakie – opisz: ……………………………… 



29. Czy urządzenia technicznie niesprawne, uszkodzone lub pozostające 

w naprawie oznaczono w sposób wyraźny i czy zostały zabezpieczone przed 

uruchomieniem? (§23 pkt 3) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………. 

30. Czy amunicja, substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich 

pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę zawartości oraz 

informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia? (§29 

pkt 1) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………….. 

31. Czy amunicję, substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w miejscach 

odpowiednich, zabezpieczonych przed swobodnym dostępem osób 

nieupoważnionych? (§29 pkt 2) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:………………… 

32. Czy Dyrektor zapewnił udostępnienie kart charakterystyk amunicji oraz 

niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych 

w szkole osobom prowadzącym zajęcia z ich użyciem? (§29 pkt 3) 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:…………………. 

33. Czy uczniowie zostali zaznajomieni z kartami charakterystyk amunicji oraz 

niebezpiecznych substancji i preparatów, jeżeli są używane w czasie zajęć. 

a) Tak 

b) Nie 

c) Jeżeli zaznaczono „Nie” to, dlaczego:……………….. 

34. Jakie rodzaje broni wykorzystywane są na strzelnicy?..................................... 

 

35. Jakie rodzaje innych środków w tym chemicznych wykorzystywane są na 

strzelnicy?............................................... 


