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Zarządzenie nr 3/2022 

Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze 

z dnia 8 marca 2022 r. 
 

W sprawie: wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za usługi komercyjne 

świadczone przez Strzelnicę Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: § 41 ust. 7 w zw. z § 41 ust. 5 i 6 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadzam cennik za usługi komercyjne świadczone na Strzelnicy KPSW. Określone 

w cenniku opłaty dotyczą usług komercyjnych, takich jak nauka strzelania prowadzona przez 

instruktora, wynajem stanowiska strzeleckiego, wynajem broni oraz strzelanie na różnych 

dystansach. Ceny określone w niniejszym cenniku są cenami brutto. 

 

§ 2 

Nauka strzelania dla studentów, w ramach realizacji kursów wynikających z programów 

studiów, odbywa się bezpłatnie. 

 

§ 3 

 

1. Koszt szkolenia skierowanego do studentów Uczelni, poza realizacją kursów 

wynikających z programów studiów,  wynosi 40 zł. 

2. Cena szkolenia obejmuje koszt amunicji, koszt wynajmu tarcz i broni oraz dyplom 

uczestnictwa w szkoleniu. 

3. Na każdym szkoleniu student wystrzeli 30 sztuk amunicji z 3 rodzajów broni. 

 

§ 4 

1. Szkolenie dla osób innych niż określone w § 2 i 3 realizowany jest w oparciu o pakiety 

strzeleckie. 

2. Pakiety  1, 2, 3 zawierają naukę strzelania prowadzoną przez instruktora strzelectwa 

sportowego, zawiera wynajem stanowiska strzeleckiego, broni oraz oddanie 10, 20 lub 30 

strzałów do tarcz strzeleckich. Pakiety dotyczą strzelania z jednej jednostki broni. 

3. Pakiet 4 to pakiet strzelań sytuacyjnych – trening dla osób posiadających umiejętności 

strzeleckie, oparty na strzelaniach do różnych celów ustawionych na różnych dystansach 

z wykorzystaniem przesłon . Strzelanie na odległościach od 5 do 20 m z zastosowaniem 

różnych postaw strzeleckich i ze zmianą stanowiska strzeleckiego.   

 

§ 5 

1.  Koszt szkolenia z wykorzystaniem pakietów 1, 2 lub 3  wynosi odpowiednio:  

 

       Pakiet 1.  do 30 minut na osobę -  10 strzałów  

            Kaliber 5,6 mm  – 70 zł      karabinek 

            Kaliber    9 mm –  90 zł      pistolet  

 

        Pakiet 2.  do 45 minut na osobę -  20 strzałów  

              Kaliber 5,6 mm  – 80 zł      karabinek 

              Kaliber    9 mm  – 100 zł    pistolet  
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        Pakiet 3. do 60 minut na osobę - 30 strzałów 

            Kaliber 5,6 mm  – 90 zł     karabinek 

            Kaliber    9 mm –  110 zł   pistolet  

2. Koszt szkolenia z wykorzystaniem pakietu 4 wynosi: 

Pakiet 4. do 60 minut - 40 strzałów 

Kaliber     9 mm –  200 zł   pistolet   

 

§ 6 

Przy każdorazowym wypożyczeniu drugiej, bądź trzeciej  jednostki broni obowiązuje dopłata 

zgodna z cennikiem dopłat. 

 

§ 7 

    Cennik dopłat do pakietów strzeleckich:   

1) Amunicja 5,6 mm – 10 szt. – 10 zł 

2) Amunicja 9 mm – 10 szt. – 20 zł. 

3) Tarcza strzelecka 1 szt. – 2 zł. 

4) Wynajem broni – kal. 5,6 – 20 zł. 

5) Wynajem broni – kal. 9mm – 30zł. 

 

§ 8 

Dla absolwentów i pracowników Uczelni oraz emerytów, dla których Uczelnia była ostatnim 

pracodawcą, przed uzyskaniem prawa do emerytury, obowiązuje 25% zniżka do pakietu. 

§ 9 

1. Opłatę za pakiety strzeleckie należy uiszczać na rachunek bankowy Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, Santander Bank Polska 

S.A nr: 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 

2. Dowód wpłaty należy okazać Instruktorowi przed realizacją pakietu strzeleckiego. 

 

§ 10 

Fakturę VAT za świadczone usługi wystawiana jest wyłącznie na żądanie Klienta wyrażone 

na formularzu dostępnym u Instruktora. 

 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


