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G W AR AN T U J E M Y  R E A L IZ A C J Ę  K U R SU  o r a z  no c l e g  

OFERTA 
 

kursu:  INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS 

 

absolwenci otrzymują 

 

Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO 

wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO ( PZSS) 

 

ważna informacja: upodabniające się legitymacje wydawane przez kluby, stowarzyszenia 

                                 po ok. 5 dniowych  kursach na podstawie prawa oświatowego 

                                 nie są honorowane jako uprawnienia instruktora strzelectwa przez PZSS. 

 

zakres szkolenia jest rozszerzony  

o kurs:  INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH /strzelania specjalne/ 

 

Termin od 05.02.2022 r do 27.03.2022 roku  

Szkolenia prowadzone są w weekendy. 

 

TRENERZY KADRY NARODOWEJ prowadzą zajęcia w zakresie sportu strzeleckiego. 

Rozszerzony zakres szkolenia realizują INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH - 

zaawansowane szkolenie strzeleckie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej (rany postrzałowe). 

 
WAŻNE: osoby które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach w którymś z podanych terminów, będą miały 

możliwość uzupełnienia danego bloku szkoleniowego na osobnych zajęciach, bądź też na następnym kursie. 
 

Firma INCOLT Euro Szkolenia Specjalistyczne jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje 

zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. 

 

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do 

nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.  

Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców 

 i trenerów do prowadzonych zajęć. 

 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM  

ZADBALIŚMY  

O BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT NASZYCH KURSANTÓW 

 

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w centrum konferencyjnym w  

NARODOWYM INSTYTUCIE ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowym Zakładzie Higieny 

w Warszawie. 

Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka 200 m2 aula konferencyjna wyposażona w środki 

odkażające, każdorazowo ozonowana przed szkoleniem. 
 

SZKOLIMY NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU 

ZAPEWNIA OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI 

PROWADZENIA TRENINGÓW STRZELECKICH 

/40 min- czas dojazdu od centrum Warszawy/ 
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Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, 

bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 

m, 25 m.  

Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m.  

Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach. 

 

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o 

Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie:  

Polski Związek Strzelectwa Sportowego – wydaje Legitymację Instruktora Sportu Strzeleckiego.  

 

Ta uwaga jest szczególnie istotna, ponieważ upodabniające się wszelkie  inne „legitymacje” po ok. 5 

dniowych kursach na podstawie prawa oświatowego są nie uznawane i nie respektowane przy dalszych 

postępowaniach. 

Proszę zapisując się na kurs zawsze sprawdzić kto wydaje uprawnienia po odbytym szkoleniu.  

 

Zarząd Główny LOK wydaje uprawnienie Prowadzącego Strzelanie /tylko na wydanym przez ZG 

LOK uprawnieniu Prowadzącego Strzelanie są wymienione wszystkie kategorie broni/.   

 

Wydawane uprawnienia upoważniają do prowadzenia i nadzorowania szkoleń strzeleckich, w 

jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz 

wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.  

 

Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach rekonwersji Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

 

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę 

prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, 

techniki i taktyki posługiwania się bronią palną. 

 

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym 

w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON 

oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej  specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności 

fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo. 

 

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń 

strzeleckich.  

Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z 

budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do 

prowadzonych strzelań. 

 

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują: 

 

1. Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO  

wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO ( PZSS) 

uprawniającą do prowadzenia szkoleń strzeleckich w jednostkach szkoleniowych podległych 

MON, MSWiA i wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych. 
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2. Legitymację/ Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora strzelań bojowych /strzelania 

specjalne/ z wyszczególnieniem zakresu szkolenia. 

 

 szkolenie PROWADZĄCY STRZELANIE LOK (Kierownik Strzelania) 
Proszę przeczytać ofertę umieszczoną na stronie www.incolt.pl/kursy/prowadzacy-strzelanie/ 

 

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie:  ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez 

Zarząd Główny LOK zgodnie z: 

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami  

       wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 października 2011 r  zmieniające rozporządzenie  

       w     sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. 

 

 

 szkolenie z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

w warunkach DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE). 

Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa 

taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk 

na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach 

postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego. 

 

Absolwenci kursu otrzymają: Zaświadczenie o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

w warunkach działań specjalnych (rany postrzałowe). 

 

 Szkolenie SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Absolwenci kursu otrzymają: LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO kl III 

Koszt Kursu:  

Instruktor Sportu Strzeleckiego z rozszerzeniem o kurs Instruktor Strzelań Bojowych to 4000 zł 

 

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt: 

 

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń. 

 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

Ubezpieczenie kursantów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

Re  Realizowany w firmie INCOLT program kursu Instruktora Sportu Strzeleckiego  

za   zawiera rozszerzone szkolenia po ukończeniu których można nabyć dodatkowe  uprawnienia: 

Up Uprawnia do nadzorowania strzelań z broni: 

A     A - pneumatyczna  

B –  B - palna bocznego zapłonu  

C     C- palna centralnego zapłonu 

D     D- maszynowa (pistolet) 

 

E – E - samoczynna 

F – F - gładkolufowa (powtarzalna)  

G   G -gładkolufowa 

H –H- czarnoprochowa 
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Strzelnica, amunicja, tarcze strzeleckie,  

użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego. 

 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje 

multimedialne.  

Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu. 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

Koszt egzaminów. 

 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

 

Katering w czasie całego dnia szkoleń 

 / kawa, herbata, napoje/. 

( koszt ponosi firma INCOLT ) 0 zł 

 

 

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty 

ze stawką 0 zł. 

 

Dla osób z formacji służb mundurowych w zależności od grupy szkoleniowej ustalamy 

indywidualnie koszty poszczególnych kursów. 
Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:  funkcjonariusze Policji, Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei,  Straży 

Parku, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, 

strażnicy Straży Gminnych (Miejskich), Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży 

Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Marszałkowskiej, żołnierze Sił Zbrojnych RP oraz kwalifikowani 

pracownicy ochrony fizycznej. 

 

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia – 100 zł 

Lekarz przeprowadza badania i jest obecny na kursie. 

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny 

sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające 

zdolność do otrzymania uprawnienia Instruktora Sportu Strzeleckiego  

i Prowadzącego Strzelanie. 

 

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na konto firmy: 

PKO BP nr 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703   

INCOLT EURO 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa 

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:  

Osoby prywatne:                                                                Instytucje: 

Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.                              Nazwa, numer faktury, nazwę kursu. 

Imię i Nazwisko, nazwę kursu. 

 

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:  
1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt. 

2. Dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej. 

3. Dow. os. 
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Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. 
Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne 

prowadzonych szkoleń. 

 

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartej Umowy pomiędzy firmą INCOLT a 

Hotelami specjalną ofertę skorzystania z noclegów ze śniadaniem w cenie.  

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z NOCLEGU  

PROSZĘ O REZERWACJĘ POKOI NA HASŁO: INCOLT 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontakt telefoniczny: 600 055 555. 
 

PROPONUJEMY HOTELE W MIEJSCU PROWADZONEGO SZKOLENIA. 

Informacje dotyczące rezerwacji noclegu i dodatkowych zniżek przekazujemy osobom 

zarejestrowanym na kursie. 

 

Hotel KARAT **Adres: Słoneczna 37 w Warszawie w miejscu prowadzonych wykładów z części 

teoretycznej kursu /z tyłu budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego/.  

 

Cena noclegu z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek: 

– Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 170 zł. 

– Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę. 

 

Osoby korzystające z noclegu proszę o rezerwację pokoi na HASŁO: INCOLT. 

*telefonicznie na nr. tel. 22 601 44 11, tel. 504 315 825  

*e-mailem hotelkarat@cul.com.pl    

 

Zajazd PAUZA przy strzelnicy – informacja u organizatora kursu. 

Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:                         – Nocleg w pokoju 1 os. 70 zł. 

                                                                                        – Śniadanie w formie szwedzki bufet 15 zł. 

                                                            

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie proszę o zarejestrowanie się na 
https://incolt.pl/kursy/prowadzacy-strzelanie/ lub kontakt telefoniczny: 600 055 555. 

                        

 

                                 Z poważaniem                                               Ina Wyrzykowska 

                                                                                                             Prezes 

                                                                                                Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne  
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