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PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 
DLA STRZELNICY GARNIZONOWEJ DO STRZELANIA AMUNICJ Ą 

O OGRANICZONYM RYKOSZETOWANIU (OR) 
 
 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie mogą występować na strzelnicy garnizonowej 
i pistoletowej podczas strzelania amunicją OR oraz proponowane sposoby ograniczenia tych zagrożeń 
poprzez zabudowę strefy strzelań. W dalszej części przedstawiono propozycje podstawowych 
wymagań techniczno – eksploatacyjnych dla strzelnicy garnizonowej do  strzelania amunicją o 
ograniczonej podatności na rykoszetowanie (OR), które mogą zostać wykorzystane w procesie 
opracowywania dokumentu dotyczącego bezpiecznego prowadzenia strzelań amunicją OR. 
 
 
 

REGIMENTS FOR GARRISON FIRING RANGE FOR REDUCED 
RICOCHETTE AMUNITION SHOOTING  

  
 
  

Abstract:  Work presents risks, which may occure on grrison and pistol shooting ranges during firing 
wih reduced ricochette ammunition OR and ways to mitigate those threats through the redevelopment 
firing zone.Furthermore proposals of basic technical solutions for firing range adopted to use reduced 
ricochette amunition, which can be useful during preparing documents regarding firing with OR 
amunition. 
 
 
 

1. Wstęp 
 

Wyprodukowanie amunicji o zmniejszonej podatności na rykoszetowanie (Fot. 1),         w 
dalszej treści nazywanej amunicją o ograniczonym rykoszetowaniu (OR), nie rozwiązuje   w 
pełnym zakresie problemu jej użytkowania. 

Aktualnie istnieje pilna potrzeba rozwiązania następujących problemów: 
1) Wykorzystanie „starych” (wybudowanych przed wejściem w życie Rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r.) strzelnic garnizonowych, dla  
których nie można wyznaczyć pełnowymiarowych stref ochronnych w warunkach 
zastosowania amunicji o ograniczonej podatności na rykoszetowanie (OR). Aktualnie 
przeważająca liczba strzelnic garnizonowych  została wyłączona z użytkowania ze 
względu na brak możliwości wyznaczenia pełnowymiarowych stref ochronnych. 

2)  Opracowanie dokumentów normatywnych szczebla ministerialnego, dla wznowienia 
użytkowania „starych” strzelnic garnizonowych, w oparciu o opracowane warunki 
techniczne i organizacyjne w kontekście zmniejszonych stref ochronnych przy stosowaniu 
amunicji (OR).  

3) Do czasu wprowadzenia ww. dokumentów normatywnych, decyzje o wznowieniu 
użytkowania „starych” strzelnic garnizonowych podejmowane byłyby po ekspertyzach 
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balistycznych i określeniu warunków bezpieczeństwa przez uprawnioną jednostkę 
naukową prowadzącą badania balistyczne broni  i amunicji bojowej.  

 

 
Fot. 1. Zestaw oferowanych podstawowych kalibrów nabojów amunicji OR 

  1)-7,62x54Rmm;  2)-7,62x51mm;  3)-7,62x39mm;  4)-5,56x45mm;  5)-9x19mm;  6)- 9x18mm; 
 

Konstrukcja i użyte materiały wykorzystane do produkcji pocisku amunicji OR, są tak 
zaprojektowane, że pocisk na torze lotu w granicach 300 m zachowuje wszystkie parametry 
balistyczne pocisku bojowego. Po przekroczeniu tej odległości, na skutek spadku jego 
prędkości postępowej i obrotowej, następuje pogorszenie się stabilizacji pocisku. To zjawisko 
powoduje zmniejszenie donośności pocisku, a w przypadku rykoszetu dochodzi jeszcze 
czynnik niestabilnego lotu (np. „koziołkowania”), który wielokrotnie powiększa opór 
aerodynamiczny pocisku i także skutkuje dodatkowo zmniejszeniem jego donośności. 

Wytrzymałość mechaniczna materiałów użytych do produkcji tego rodzaju pocisków, 
pozwala na niezawodne przemieszczania nabojów w mechanizmach broni, a  w przypadku 
trafienia pocisku w przegrodę, łatwo ulega on fragmentacji, co powoduje, że energia niesiona 
przez pocisk zostaje rozproszona i niekorzystne oddziaływanie pocisku na dalszym odcinku 
toru lotu jest niewielkie. 

 
 

2. Zagrożenia występujące na strzelnicy garnizonowej podczas strzelania 
amunicją OR i ich eliminacja 

 
Rozważając problematykę bezpieczeństwa podczas użytkowania strzelnicy należy mieć na 

uwadze problem rykoszetów. Ich losowo występujące podstawowe parametry balistyczne 
zmuszają użytkowników do przeciwdziałania temu dla ekstremalnych warunków. Gdyby 
przyjąć, że nie występują rykoszety, to wystrzelony pocisk przy prawidłowej konstrukcji 
strzelnicy (Rys. 1) nie wyleciałby poza rejon strefy strzelań. 

Bezpieczeństwo strzelania amunicją OR będzie zachowane, jeżeli strzelnica będzie 
posiadać strefy ochronne (strefę niebezpieczną i strefę zagrożenia). 

Strefa niebezpieczna wyznaczona dla strzelnic, gdzie będzie stosowana amunicja OR 
pozostaje w swoim kształcie i wymiarach taka, jaka obowiązuje dla strzelnic garnizonowych 
przy strzelaniu amunicją bojową na „starych” strzelnicach (Rys.3). Z analizy wyników badań 
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amunicji OR wynika, że w określonych warunkach istnieje możliwość rażenia rykoszetami 
lub ich fragmentami w granicach dotychczasowej strefy niebezpiecznej strzelnicy. 
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Rys. 1. Przekrój pionowy strefy strzelania, w której pocisk wystrzelony na stanowisku 
strzeleckim z Linii Otwarcia Ognia (LOO),   bez uwzględnienia  rykoszetu, zostanie zatrzymany 
na elementach zabezpieczających w granicach tej strefy   

 
 
Przy uwzględnieniu rykoszetów zagrożenie to jest bardziej widoczne (Rys. 2).   
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Rys 2. Schemat zagrożeń stwarzanych przez rykoszety powstałe w strefie strzelania 
 
 

Tak więc, podczas strzelania amunicją OR na strzelnicach OR, strefa niebezpieczna (Rys. 
3) powinna być wyznaczona, ogrodzona  i oznakowana zgodnie z §§ 21 do 29 Rozdziału 5 
Rozporządzenia MON z dnia 4 października 2001 r. (Dz.U. nr 132, poz. 1479 z późn. zm.). 

Strefa zagrożenia (Rys. 4) dla strzelnic OR przyjmie nazwę „Strefa zagrożenia OR”. 
Strefę zagrożenia OR wyznacza się w terenie i oznakowuje tablicami zgodnie                 z 

Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w zakresie 
dotyczącym strzelnic OR m.in. :  

 Strefa zagrożenia strzelnic OR obejmuje teren powiększony o prawy i lewy wycinek 
koła o promieniu Rz = 1600 m (Rys. 4). Z lewej strony promień odchylony na zewnątrz o kąt 
200 od lewej granicy strefy niebezpiecznej; z prawej strony promień odchylony o kąt 400 od 
prawej granicy strefy niebezpiecznej. Początek promienia z lewej strony usytuowano na 
lewym przecięciu granicy strefy niebezpiecznej i przedłużenia LOO, natomiast prawy 
promień usytuowano na przecięciu prawej granicy strefy niebezpiecznej i przedłużeniu LOO. 
Za kulochwytem głównym granica strefy zagrożenia stanowi linię równoległą do dalszej 
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granicy strefy niebezpiecznej, łączącą prawy i lewy łuk wycinków koła o promieniu                 
Rz = 1600 m.  
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Rys. 3. Strefa niebezpieczna dla strzelnicy garnizonowej OR i strzelnicy pistoletowej 
 

Wokół wielostrefowej strzelnicy garnizonowej (w tym strzelnicy OR) wyznacza się jedną 
wspólną strefę zagrożenia.  

Strefy zagrożenia nie grodzi się, a jedynie na granicę strefy oznacza się tablicami 
ostrzegawczymi z rozstawem co 50 m. 

 Nie każda „stara” strzelnica posiada możliwość wyznaczenia w terenie ww. stref. Toteż 
poniżej przedstawione będą propozycje ograniczenia rozlotu rykoszetów poprzez 
zainstalowanie bądź zbudowanie dodatkowych elementów zabezpieczających.     
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Rys. 4. Strefa zagrożenia dla strzelnicy garnizonowej OR 
 



 

 

107 

W konsekwencji daje to możliwość wychwycenia rykoszetu już w strefie strzelań, lub co 
najdalej, w strefie niebezpiecznej. W takim przypadku możliwe jest zmniejszenia strefy  

zagrożenia, do wielkości strefy niebezpiecznej. 
W rozważaniach przyjęto, że w strefie strzelań nie ma kulochwytów dolnych na 

pośrednich liniach celów za wyjątkiem kulochwytu dolnego w przesłonie nr 1                          
i kulochwytu dolnego położonego najbliżej kulochwytu  głównego (Rys. 5). 

W tym przypadku podnośniki ustawia się w zagłębieniach poniżej poziomu płaszczyzny 
konstrukcyjnej.  
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Rys. 5. Sposób ograniczenia wylotu rykoszetów za pomocą odbijacza stalowego 
             i   zabudowy kulochwytu głównego  
 

Na strzelnicach o długości strefy strzelań 300 m, oprócz odbijacza stalowego                   i 
zabudowy kulochwytu głównego, należy ustawić przesłony dodatkowe, za każdą linią celu 
powyżej 100m (Rys. 6).   

Dla strzelnicy wyposażonej w ww. dodatkowe elementy zabezpieczające, a także po 
segmentowym lub całkowitym przykryciu strefy strzelań, strefa zagrożenia przyjmuje kształt       
i wymiary strefy niebezpiecznej lub dla strzelnic całkowicie przykrytych - granicy obiektu.  

Przy strzelaniu amunicją OR elementy zabezpieczające strzelnicy mogą mieć mniejszą 
odporność na przestrzelenie, a tym samym mniejszą masę i wymiary. 
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Rys. 6. Schemat zabezpieczenia górnej strefy strzelań strzelnicy pistoletowej poprzez   

zbudowanie pawilonu strzeleckiego (wzmocnione zadaszenie), zadaszenia                 
segmentowego oraz zabudowę kulochwytu głównego 
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3.  Podstawowe wymagania techniczno-eksploatacyjne dla poszczególnych    
     budowli i elementów zabezpieczających strzelnicy, na której będą       
     prowadzone strzelania amunicją OR   

 
 Analizy wykazały, że zastosowanie  Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej               

z dnia 4 października 2001 r. do strzelnic, na których byłaby używana amunicja OR jest zbyt 
rygorystyczne, a współczynniki bezpieczeństwa i wielkości stref  ochronnych są za duże.        
Z tego względu na tych strzelnicach bez zmian konstrukcyjnych można prowadzić szkolenie 
strzeleckie z użyciem amunicji OR. Efekty badań wskazują na możliwość wprowadzenia 
zmian parametrów elementów zabezpieczających strzelnicy mniej rygorystycznych niż przy 
użyciu amunicji bojowej. Taki wariant normatywu obowiązywałby przy budowie nowych 
strzelnic OR. W rzeczywistości normatyw dotyczyłby strzelnic „starych”, które mniejszym 
kosztem mogły by być przystosowane do strzelania amunicją OR. Istniejące budowle              
i urządzenia, które posiadają wyższe niż wymagane współczynniki bezpieczeństwa, 
pozostałyby bez zmian. „Stare”  strzelnice jedynie uzupełnionoby o niezbędne elementy, 
których  albo nie ma, albo wymagają zmiany parametrów konstrukcyjnych. 

 
3.1. Podstawowe wymagania techniczno-eksploatacyjne w stosunku do stref  ochronnych   

 
3.1.1. Dla strzelnic bez dodatkowej zabudowy i wyposażenia obowiązują strefy ochronne 

przedstawione na rys.3 i 4.  
3.1.2. Wokół strefy niebezpiecznej wykonuje się ogrodzenie ostrzegawcze o wysokości co 

najmniej 1,5 m z siatki lub drutu, rozmieszczonego w rzędach poziomych co 30 cm, 
umocowanych na słupkach betonowych lub stalowych. 

3.1.3. Na całym obwodzie  ogrodzenia umieszcza się tablice ostrzegawcze w rozstawie co   
25 m. Na akwenach morskich lub śródlądowych strefę doprowadza się do brzegu,        
a dalej oznacza się, w sposób widoczny, bojami, pławami itp. 

3.1.4. Bramę prowadzącą do strefy niebezpiecznej, na czas prowadzenia strzelania, zamyka 
się na klucz (zamek, kłódka).  

3.1.5. Strefy zagrożenia nie grodzi się, a jedynie oznacza tablicami ostrzegawczymi             
w rozstawie co 50 m.  

3.1.6. Na drogach dojazdowych do strefy zagrożenia ustawia się zamykane zapory typu 
kolejowego, zasieki, jeże itp. 

 
3.2.  Podstawowe wymagania w stosunku do strefy strzelań strzelnicy  
 
3.2.1.  Na terenie strefy strzelań wykonuje się odprowadzenie wód opadowych,  zapewniając 

bezpieczne działanie urządzeń technicznych. Nie może to utrudniać komunikacji. 
   3.2.2.  Powierzchnia strefy strzelań nie może zawierać żadnych przeszkód utrudniających  

obserwację celów, a w szczególności drzew i krzewów. Na płaszczyźnie 
konstrukcyjnej, do głębokości 0,20 m, nie może być kamieni, gruzu, betonu, 
elementów stalowych itp. 

   3.2.3. Elementy zabezpieczające urządzenia podnośnikowe mogą być w postaci nasypów 
ziemnych lub innych konstrukcji (stalowe osłony balistyczne obłożone drewnem lub 
innym materiałem antyodpryskowym), których korony są co najmniej 0,5 m poniżej 
dolnej płaszczyzny strzelania. Zalecana jest likwidacja wszelkich kulochwytów 
dolnych na pośrednich liniach celów, a urządzenia podnośnikowe należy umieszczać                    
w zagłębieniach poniżej poziomu płaszczyzny konstrukcyjnej. 
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3.3. Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do oznakowania strefy 
dowodzenia i strefy strzelań 
 
3.3.1.  Strzelnice przystosowane do strzelania amunicją OR nie wymagają zmian. Konstrukcje 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami „Ramowej instrukcji o eksploatacji   
i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 111/90. 

3.3.2. Podczas strzelania z pistoletu wojskowego przed kulochwytem głównym na 
dodatkowych LOO stosować oznakowanie tylko podczas strzelań .  

 
3.4. Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do kulochwytu   
       głównego 
 
      W większości rozwiązań technicznych „starych” strzelnic, kulochwyt główny stanowi 
nasyp ziemny, czasem z nadbudową betonową z osłoną drewnianą. Parametry kulochwytu 
głównego w „starych” strzelnicach, powinny odpowiadać przepisom „Ramowej instrukcji      
o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 111/90. 

 
3.4.1. Wysokość kulochwytu głównego nie może być mniejsza niż 1,0 m ponad rzędną 

krawędzi przecięcia górnej płaszczyzny strzelania z płaszczyzną czołową kulochwytu 
głównego. 

3.4.2.   Kulochwyt główny wykonuje się jako: 
   a) w całości nasyp ziemny; 
   b) nasyp ziemny z nadbudową betonową lub ceglaną z osłoną drewnianą (deska   
                           o grubości min. 32 mm z odstępem  2 - 3 cm). 
   c) w całości pionową konstrukcję betonową lub murową o grubości minimum  
                            0,30 m z osłoną drewnianą – jw.. 
3.4.2.  Szerokość korony kulochwytu głównego nie może wynosić mniej niż 1,0 m. 
3.4.3. Pochylenie skarpy czołowej kulochwytu głównego do wysokości 3,0 m powinno           

wynosić - 1:1, powyżej tej wysokości - 1: 1,5. 
3.4.4.  Na wysokości 3,0 m wykonuje się odsadzkę poziomą o szerokości 2,0 m. 
3.4.5. Powierzchnie czołową kulochwytu głównego wykonuje się z materiałów sypkich           

o granulacji (2 – 5) mm, niezawierających w warstwie zewnętrznej o grubości 0,20 m          
materiałów twardych (kamienie, gruz, złom stalowy, skupiska pocisków itp.). 

3.4.6. Płaszczyznę czołową kulochwytu głównego zabezpiecza się poprzez darniowanie pełne.    
3.4.7. Zabudowa kulochwytu głównego składa się z: 

    a) zabezpieczenia poziomego (zadaszenia) nad linią celów o takiej głębokości, aby 
pokrywało teren do płaszczyzny przechodzącej przez oś kulochwytu dolnego 
najbliższego kulochwytowi głównemu, odchyloną od pionu w kierunku linii 
otwarcia ognia, o kąt nie mniejszy jak 150; 

 b) elementów pionowych zabudowy usytuowanych w osiach zabezpieczeń bocznych, 
na odcinku od przedniej krawędzi zabezpieczenia poziomego nad linią celów do 
miejsca ich połączenia z kulochwytem głównym; 

 c)  elementy zabudowy od strony strefy strzelań  osłania się tarcicą o grubości nie              
mniejszej niż 50 mm 

3.4.8. Podczas strzelania z pistoletu wojskowego „przed kulochwytem głównym” wymagana             
          jest jego wysokość minimum 8 m oraz wyznaczenie dodatkowych LW i LOO na             
          płaszczyźnie konstrukcyjnej strzelnicy garnizonowej. 
3.4.9. Kulochwyt główny wymaga okresowej obsługi. Podczas zabiegów konserwacyjnych             

należy w warstwie gruntu, na kierunkach tarcz, usunąć skupiska wystrzelonych           
pocisków. 
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3.4.10. W środkowej części korony kulochwytu głównego powinien być usytuowany maszt      
z chorągiewkami ostrzegawczymi oraz zainstalowane na zakończeniach kulochwytu            
głównego światła ostrzegawcze w kolorze czerwonym. 

 
3.5.  Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do zabezpieczeń   

  bocznych 
 

Zabezpieczenia boczne „starych” strzelnic wykonane były jako nasypy ziemne, niekiedy 
z nadbudową betonową lub drewnianą. Parametry zabezpieczeń bocznych mogą pozostać           
w postaci   przyjętej w warunkach technicznych. Schrony obsługi celów, rozdzielnie 
elektryczne itp., usytuowane w skarpach nasypów, od strony strefy strzelań, powinny być 
osłaniane gruntem, bądź drewnem, aby ich wystające elementy nie stanowiły źródeł 
rykoszetów. Schrony powinny mieć kontrolowane wejście do strefy strzelań, a także wyjście 
na zewnątrz zabezpieczeń bocznych. 

Na wewnętrznych skarpach oraz koronie nie może być drzew i krzewów, a także 
wysokiej roślinności trawiastej. 

 
3.5.1. Zabezpieczenia boczne wykonuje się co najmniej od linii wyjściowej do kulochwytu  

głównego jako pełne i łączące się z kulochwytem głównym bez przerw i obniżeń. 
3.5.2. Na całej długości nie mogą mieć wysokości mniejszej niż 3,0 m od podstaw po obu  

stronach nasypu. 
3.5.3.  Pochylenie skarp – 1:1,5,  z koroną o szerokości min. 1,0 m. 
3.5.4.  Elementy betonowe wykonuje się z osłoną drewnianą o grubości co najmniej 50mm. 
 
3.6.  Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do strefy dowodzenia 
 
Strefa dowodzenia „starych” strzelnic do strzelania amunicją OR nie wymaga zmian. 
  
3.6.1. Stanowiska strzeleckie jakie zbudowano na „starych” strzelnicach oraz zbudowane na 

„nowych” strzelnicach nie wymagają żadnych zmian podczas strzelaniu amunicją OR.  
3.6.2.  Konstrukcja i podstawowe parametry elementów strefy dowodzenia powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami „Ramowej instrukcji o eksploatacji                     
i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 111/90 - dla 
„starych” strzelnic, i „Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia                   
4 października 2001 r.(Dz.U. nr 132, poz. 1479 z późn. zm.) – dla „nowych” strzelnic 
garnizonowych. 

3.6.3. LW powinna być usytuowana na utwardzonej ścieżce i oznakowana linią koloru 
białego. LOO wyznacza zakończenie zabudowy inżynieryjnej stanowisk strzeleckich               
i oznaczona powinna być linią w kolorze czerwonym.  LW i LOO powinny być 
ponadto oznakowane białymi tabliczkami z prawej i lewej strony z napisem w kolorze 
czarnym. 

3.6.4.  Maszt o wysokości 3,0 m z oświetleniem ostrzegawczym i do wciągania chorągiewek 
ostrzegawczych sytuuje się na linii wyjściowej (LW) w osi strefy strzelań. 

3.6.5.  Maszty o wysokości 1,0 m do umieszczenia oświetlenia ostrzegawczego sytuuje się na 
krańcach linii wyjściowej (LW) i krańcach linii otwarcia ognia (LOO). Ponadto maszt 
do umieszczenia oświetlenia ostrzegawczego sytuuje się stanowisku dowodzenia (SD) 
tak, aby  wystawał ponad najwyższy punkt 1,2 m.   

 
3.7. Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do przesłon pionowych 
 
 Przesłony pionowe w strefie strzelań ograniczają rozlot pocisków i rykoszetów ponad 
górną płaszczyznę strzelania. Konstrukcja poszczególnych przesłon pionowych na „starych” 



 

 

111 

strzelnicach jest odporna na przestrzelenie pociskami amunicji bojowej, wobec tego 
gwarantuje również bezpieczne strzelania amunicją OR. Przesłony te muszą być odtworzone 
do stanu zgodnego z dokumentacją budowlaną lub w stanie po przeprowadzonej obsłudze 
technicznej wg „Ramowej instrukcji o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic 
szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 111/90.      
 
3.7.1. Przesłonę pionową nr 1 sytuuje się w takiej odległości od LOO, aby kąt nachylenia            

płaszczyzny przechodzącej przez LOO i górną krawędź płaszczyzny czołowej tej 
przesłony do płaszczyzny konstrukcyjnej był nie mniejszy niż 100. 

3.7.2.  Kolejne przesłony pionowe ograniczają wylot pocisków lub rykoszetów z zapasem       
           0,5 m, mierząc od górnej krawędzi przesłony.  
3.7.3.  Płaszczyzny czołowe przesłon pionowych nie mogą zawierać odkrytych elementów   
           stalowych (belki, kształtowniki salowe, gwoździe, wkręty, śruby, itp.).  
3.7.4. Przestrzeń pomiędzy elementami betonowymi, a osłoną drewnianą powinna być 

wypełniona żwirem lub materiałem o podobnych właściwościach, o granulacji od 2 do 
20mm. 

3.7.5.  Podpory przesłon powinny być osłonięte okładziną drewnianą o grubości co najmniej 
50 mm. 

3.7.6. Na płaszczyźnie czołowej przesłony nr 1 oznacza się trwale numer stanowiska 
strzeleckiego w kolejności od lewego do prawego. 

 
3.8.  Podstawowe wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do kulochwytu dolnego 

w przesłonie nr 1 
   
 Kulochwyt dolny w przesłonie nr 1 jest kulochwytem ograniczającym możliwość 
ostrzelania płaszczyzny konstrukcyjnej, od której powstają dalekie rykoszety, a jednocześnie 
stanowi źródło rykoszetów powstających na jego koronie. Rykoszety te są wychwytywane 
(przez dodatkowe budowle - kolejne przesłony i zabudowę kulochwytu głównego) lub 
kierowane w płaszczyznę konstrukcyjną (odbijacz stalowy). 
  
3.8.1. Kulochwyt dolny w przesłonie nr 1 powinien być wykonany wg rys nr 8 

przedstawionego na str. 25 „Ramowej instrukcji o eksploatacji i konserwacji 
garnizonowych strzelnic szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 111/90. 

3.8.2. Wysokość kulochwytu dolnego w przesłonie nr 1 jest określona w wyniku przecięcia 
czołowej płaszczyzną przesłony nr 1 i dolnej płaszczyzny strzelania przechodzącej 
przez punk wylotu lufy i linii na kulochwycie dolnym najbliższym kulochwytowi 
głównemu na wysokości 0,8 m.  

 
3.9. Wymogi techniczno-eksploatacyjne w stosunku do kulochwytu  dolnego przed 

kulochwytem głównym 
 
W czasie użytkowania strzelnicy kulochwyt dolny najbliższy kulochwytowi głównemu 

wymaga okresowej obsługi technicznej i sprawdzenia jego podstawowych parametrów. 
 

3.9.1. Kulochwyt dolny przed kulochwytem głównym powinien posiadać konstrukcję            
w postaci nasypu ziemnego bez umocnień korony, o wysokości  0,9 m, z pochyleniem 
skarp w stosunku 1:1. 

3.9.2.   Szerokość korony powinna być nie mniejsza niż 1,0 m.  
3.9.3. Długość kulochwytu powinna zabezpieczać „widoczność” (a tym samym osłonę 

urządzeń) ze skrajnych stanowisk strzeleckich.  
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3.9.4. Dolna płaszczyzna strzelania powinna przecinać kulochwyt dolny najbliższy 
kulochwytowi głównemu na wysokości 0,8 m od płaszczyzny konstrukcyjnej 
strzelnicy. 

 
3.10.  Wymogi w stosunku do zaplecza techniczno-gospodarczego 

 
  W skład zaplecza techniczno-gospodarczego z ogrodzeniem wchodzą: 

1) tarczownia z magazynkiem tarcz i materiałów; 
2) punkt zaopatrzenia w wodę, w tym dla celów ppoż.; 
3) węzeł sanitarny z ubikacją i bieżącą wodą; 
4) pojemniki na odpady (opakowania i środki czyszczenia broni i inne); 
5) droga dojazdowa z placem postojowym; 
6) ogrodzenie ostrzegawcze; 
7) zasilanie w energię elektryczną z sieci niskiego napięcia; 
8) linia telefoniczna między strzelnicą a centralą telefoniczną jednostki (lub kierunek       

radiowy, telefonia komórkowa itp.) z wykazem telefonów alarmowych. 
 

3.10.1. W obiekcie zaplecza techniczno-gospodarczego można wydzielić pomieszczenie dla 
służby ochrony strzelnicy.  

3.10.2. Na czas nieużywania strzelnicy, wszystkie bramy i furtki powinny być zamknięte,         
a klucze zdeponowane w pomieszczeniu ochrony strzelnicy. 

 
 

4.  Wnioski końcowe 
 
1) Na strzelnicach garnizonowych wybudowanych wg warunków technicznych zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. (Dz.U. nr 132, 
poz. 1479 z późn. zm.) można strzelać amunicją OR bez zmian i uzupełnień          w 
konstrukcji strzelnicy i organizacji  strzelań. 

 
2) Na strzelnicach wybudowanych, przed wejściem w życie Rozporządzenia MON         z 

dnia 4 października 2001 r. (zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w 
„Wytycznych projektowania garnizonowych strzelnic szkolnych” – Sygn. Kwat. Bud. 
112/90), należy zweryfikować wielkości stref ochronnych lub wybudować dodatkowe 
zabezpieczenia strefy strzelań, zgodnie z sugestiami zawartymi w niniejszym 
opracowaniu. 

 
3) Na odkrytych strzelnicach pistoletowych, które mają wyznaczoną pełnowymiarową strefę 

niebezpieczną, kulochwyt główny o wysokości co najmniej  8,0 m i zabezpieczenia 
boczne co najmniej 3,0 m, można prowadzić strzelania amunicją pistoletową OR bez 
zmian   w konstrukcji strzelnicy. 

 
4) Na strzelnicach garnizonowych, przy zachowaniu wymiarów geometrycznych 

zabezpieczeń strefy strzelań, wymienionych w pkt 3), można prowadzić strzelania z 
pistoletu amunicją OR pod kulochwytem głównym. 

 
 Do czasu ukazania się dokumentu normatywnego w sprawie strzelania amunicją OR, 
podstawą do rozpoczęcia użytkowania strzelnicy OR powinno być orzeczenie, wydane po 
wykonaniu zaleceń ekspertyzy przez uprawnioną jednostkę naukową.   
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