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

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o zmianę decyzji 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w .................., nr. …………………. z dnia……………….. 
wydającej pozwolenie na posiadanie broni palnej sportowej centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi 
o kalibrze do 12 mm do celów kolekcjonerskich w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni z 
dotychczasowych … (słownie: …………..) na ..(słownie: ………………) oraz broni palnej sportowej 
bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm do celów kolekcjonerskich w części 
dotyczącej liczby egzemplarzy broni z dotychczasowych … (słownie: …………..) na ..(słownie: 
………………) . 

W wielu przechodzi już bez podziału, więc tą część można zmodyfikować podając jedynie ogólną 
liczbę wnioskowanych sztuk rozszerzenia.  

Uzasadnienie: 

Obecnie przyznaną liczbę 20 sztuk broni sportowej do celów kolekcjonerskich wykorzystałem już w 
pełni. Niestety nie pozwoliła mi ona na stworzenie planowanej kolekcji, której zrębem ma być broń 
wykorzystywana przez jednostki policyjne krajów byłego „bloku wschodniego”. Nie chciałbym się 
jednak ograniczać jedynie do czasów jego istnienia a stworzyć zbiór przeglądowy obejmujący zarówno 
czasy przed II Wojną Światową jak i czasy współczesne. W tym wypadku określenie „państwa bloku 
wschodniego” ma określić raczej granice geograficzne niż okres czasu, który ma objąć kolekcja. 

   Posiadam już wiele egzemplarzy broni spełniających to kryterium, jednak coraz bardziej  zagłębiając 
się w tą tematykę okazuje się, że nadal muszę rozszerzać swoją kolekcję szczególnie o nietypowe, pod 
względem powodu ich wykorzystania i lat ich służby w Policji, egzemplarze broni zarówno krótkiej jak i 
długiej. Jako przykład wykorzystania różnych modeli broni, aby unaocznić mnogość jej modeli, pozwolę 
sobie wymienić kilka egzemplarzy używanych przez polską Policję. W okresie międzywojennym na 
uzbrojeniu Policji Państwowej znajdowały się min.  kbk Mannlicher wz. 95,   kb Berthier wz. 16,  Nagant 
wz. 30, Mauser wz. 1910, Cebra wz. 1916 i cały przekrój pistoletów Browninga. Należy zaznaczyć, że 
wymieniłem jedynie najczęściej używane typy uzbrojenia. W okresie PRL-u nie można pominąć takich, 
dziś już w większości typowo kolekcjonerskich, modeli broni jak: TT,  P-64 CZAK, P-83 WANAD,  
PPSz-41, PM 63 RAK, PM 86 GLAUBERYT, AK-47 i 74. W czasach obecnych trzeba wspomnieć o: 
Walther P99, Glock 17, Glock 19, Glock 26, H&K MP5A3. W przypadku Policji innych krajów sytuacja 
wygląda podobnie. Pominąłem też w zestawieniu nietypową broń jednostek specjalnych jak chociażby 
rewolwery używane w okresie PRL przez jednostkę antyterrorystyczną na Okęciu, jak i broń typowo 
szkoleniową. 



  Tak szeroki zakres lat pozwoli mi stworzyć kolekcję obrazującą zarówno rozwój konstrukcji broni 
palnej jak i zmiany w praktyce jej wykorzystania na przestrzeni niemal 100 lat.  

 

 


