
           Wygwizdowo, dnia .. ....... 20..r.   

Imię Nazwisko 

syn ......... i .......... z d. ........... 

ulica numer domu 

00-00 ........ 

Pesel  .......................... 

Dow. os. ......................... 

wydany przez ...................... 

dnia .......................... 

telefon kontaktowy .......................... 

 

 

 

Komendant Wojewódzki Policji 

w ................. 

 

 

 

 

Niniejszym wnoszę o: 

 

1) wydanie mi pozwolenia na posiadanie 6 (sześciu) jednostek broni palnej sportowej w 

postaci: 

- 2 jednostek broni bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, 

- 3 jednostek broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, 

- 1 jednostki broni gładkolufowej, 

 

do celów sportowych.   

 

2) wydanie mi pozwolenia na posiadanie 22 (dwudziestu dwóch) jednostek broni palnej 

sportowej w postaci: 

- 3 jednostek broni bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, 

- 17 jednostek broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, 

- 2 jednostki broni gładkolufowej, 

 

do celów kolekcjonerskich.   

 

3) dopuszczenie mnie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub 

przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.  

 

 

 

Obecnie zazwyczaj nie jest wymagane rozbicie wnioskowanej ilości na konkretne rodzaje 

broni, można więc pod każdym z punktów dopisać ogólną liczbę wnioskowanych 

egzemplarzy. Kiedy ja składałem wniosek należało rozbić go tak jak powyżej. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające 

posiadanie pozwolenia na broń, a nadto mam ważną przyczynę posiadania broni: 



 

I.  do celów sportowych jaką -  stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 3  i 5 ustawy o broni i amunicji 

- jest: 

 

1) członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim tj. w Klubie Strzeleckim 

.......................... 

 

2) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej 

ustawy tj. patentu strzeleckiego PZSS Nr .........../PAT/../20.. z dnia ... ...... 20..r. w 

dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, 

 

3) posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego tj. licencji 

Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Nr L-........../.../20... z dnia ..... ....... 

20..r. w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, 

 

II. do celów kolekcjonerskich jaką -  stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i 

amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze 

kolekcjonerskim tj. Klubie ...................................... 

 

Niezależnie od tego spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 ust. 1 , 1a i 1b ustawy o 

broni i amunicji, do uzyskania dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej sportowej 

podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, 

gdyż jestem posiadaczem licencji zawodnika, trenera, sędziego strzelectwa sportowego 

(niepotrzebne skreślić)   nadaną przez Polski związek Strzelectwa Sportowego.  

 

Jednocześnie informuję, iż jako członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

posiadający licencję zezwalająca na uprawianie strzelectwa sportowego oraz zdany egzamin 

na patent strzelecki w  dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa i jestem 

stosownie do art. 16 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1b cytowanej ustawy zwolniony z egzaminu przed 

organem Policji.  

 

Strzelectwem zainteresowany jest od dłuższego czasu i uprawiam/zamierzam uprawiać 

(niepotrzebne skreślić) ten sport uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym zarówno w 

ramach PZSS, jak również poza strukturami tego Związku. Zamierzam rozwijać się w tym 

sporcie i chcę strzelać ze wszystkich rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyć w 

konkurencjach strzelań precyzyjnych, dynamicznych i długodystansowych.  

 

W związku z powyższym niezbędne jest ... egzemplarzy broni i na tą liczbę składają się 

m. in. następujące rodzaje, typy i modele broni: 

 

I. broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm: 

1) pistolet sportowy do strzelań precyzyjnych,  

2) pistolet szybkostrzelny do strzelań szybkich,  

3) rewolwer sportowy do strzelań precyzyjnych, 

4) pistolet standardowy 

5) pistolet sportowy do konkurencji pistolet dowolny,  

6) karabin sportowy, 

7) karabin dowolny,   

8) karabin z otwartymi przyrządami celowniczymi, 

9) karabin sportowy z możliwością montażu optycznych przyrządów celowniczych, 



 

II. broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm: 

10) pistolet centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych, 

11) rewolwer centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych do amunicji WC  

      kalibru 0,32, 

12) cztery pistolety dynamiczne do strzelań w klasie Open, Standard,  

      Modyfikowana, Produkcyjna,  

13) trzy pistolety / rewolwer / obronne w klasie Standard, Dużego Kalibru i    

     Rewolwer,   

14) karabin (sztucer) do strzelań na odległość do 300 m,  

15) trzy karabiny (varminty) do strzelań długodystansowych w klasie  

      Standard, Magnum i Super Magnum, 

16) karabin samopowtarzalny do strzelań dynamicznych,    

 

III. broń gładkolufowa: 

17) strzelba do strzelań dynamicznych typu pump – action, 

18) strzelba do konkurencji Trap, 

19) strzelba do konkurencji Skeet, 

 

 

 

Tu wybieracie co was interesuje uwzględniając oreferencje Waszego WPA. 

 

 

Informuję, iż chcę również kolekcjonować broń sportową i zamierzam kolekcjonować 

wyłącznie broń palną sportową bocznego zapłonu, centralnego zapłonu oraz gładkolufową 

różnych rodzajów, typów i modeli używaną w XIX i XX wieku do uprawiania sportu 

strzeleckiego. W chwili obecnej nie jestem w stanie określić po ile egzemplarzy broni 

zamierzam mieć w swojej kolekcji. Nie jest to możliwe, gdyż zależy to od wielu czynników, 

których nikt przy rozpoczynaniu kolekcjonowania nie jest w stanie przewidzieć, a w 

szczególności jaka będzie podaż broni na kolekcjonerskim rynku broni. Ten szeroki zakres 

zainteresowań w zakresie broni sprawia, że na początek wielkość kolekcji, która z natury 

rzeczy nie jest zbiorem zamkniętym, oceniam szacunkowo i wstępnie na liczbę ... 

egzemplarzy, dlatego wnoszę o taką ilość broni do celów kolekcjonerskich. 

 

Pragnę podkreślić, że poprzez członkostwo w Klubie ................ w .........., jestem 

członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,  co w związku z posiadaniem patentu 

i licencji zwalania mnie – stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy – z egzaminu przed 

organem Policji w zakresie broni palnej sportowej.    

 

Informuję także, że chcę również korzystać z broni na świadectwo posiadanej przez 

kluby strzeleckie i mając licencję zawodnika wydaną przez PZSS wnoszę o dopuszczenie 

mnie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich 

zawodów sportowych. Stosownie do treści art. 30 ust. 1 b ustawy o broni i amunicji jako 

posiadacz licencji zawodnika PZSS jestem zwolniony ze składania egzaminu w zakresie broni 

sportowej, o którym mowa w art. 16 ust. 1, gdyż zdawałem taki egzamin na podstawie 

odrębnych przepisów.  

Informuję, iż rezygnuję z prawa do zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji, 

gdy organ Policji dojdzie do wniosku, iż należy wydać decyzje zgodne z żądaniem strony. 

 



 Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. 

  

 Zwracam się też z prośbą o zwrot oryginałów patentu strzeleckiego i licencji po 

zakończeniu postępowania.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów 

sportowych, 

2) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów 

kolekcjonerskich, 

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej 10 zł za dopuszczenie do broni, 

4) orzeczenie lekarskie z .. .. 20..r.,  

5) orzeczenie psychologiczne z .. .. 20..r.,  

6) zaświadczenie o moim członkostwie w Klubie ..........................., 

7) zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. 

8) patent strzelecki PZSS Nr ........../PAT/..../20.... z .. ... .20..r. , 

9) kserokopia licencji PZSS Nr L-......../B/20..... z .. ... 20..r.  

10) kserokopia dowodu osobistego, 

11)  3 fotografie 
 


