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WSTĘP
Poradnik "Jak uzyskad pozwolenie na broo sportową" kierowany jest od Strzelców do wszystkich
tych, którzy chcą uzyskad pozwolenie na broo palną do celów sportowych. Jako zwolennicy poprawy
bezpieczeostwa naszego Paostwa, jesteśmy przekonani, że należy działad w tym aspekcie na wielu
płaszczyznach. Jedną z nich jest zdolnośd do obrony samego siebie, swojego domu, rodziny i bliskich
za pomocą broni palnej. Nie mniejszym powodem uzyskania pozwolenia, jest trening strzelecki, gdyż
jak sama nazwa wskazuje, Strzelec musi umied strzelad celnie, a także bez obaw i bezpiecznie
obsługiwad broo palną.
Noś broo, strzelaj jak najczęściej, a będziesz nie tylko bezpiecznym, ale i skutecznym Strzelcem.

Mapka przedstawiająca ilośd broni na stu obywateli na naszym kontynencie
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KROK 1 - Zapisz się do klubu
Zapisanie się do klubu kosztuje około 100-150 zł (w zależności od klubu), składka miesięczna od
30 do 50 zł. Najlepiej zapłacid składkę za cały rok (klub w takim przypadku jest bardziej skłonny zaufad
Wam jako nowym członkom).
Lista klubów w województwie pomorskim: http://www.pomzss.org.pl/czlonkowie.php
Proponowane kluby w okolicy Trójmiasta:
1. Klub Strzelających Inaczej http://www.strzelamyinaczej.pl/
(100zł wpisowe,240zł składka roczna)
2. GROT Puck http://klubstrzeleckigrotpuck.pl/ks/
(tel. 601 633 473, składka 30zł/miesiąc, wpisowe 150zł)
3. SKS Ardea http://www.sks-ardea.org/
(dwie strzelnice: Lublewo- 607 667 606, Gdaosk- 58 3470240, składka 20 zł/miesiąc)
4. SSS Walter Gdynia www.waltergdynia.pl
(wpisowe 150 zł, składka 30 zł/miesiąc, własna strzelnica- podziemna oś 100m, wszystkie
dokumenty dotyczące pozwolenia na broo są wystawiane terminowo)
5. Neptun (siedziba na Akademii Marynarki Wojennej)
6. SS WKS Flota http://strzelnica.wksflota.pl/
(tel. 694-675-101; składka 50 zł/miesiąc, strzelnica 9mm na poddaszu, wszystkie dokumenty
dotyczące pozwolenia na broo są wystawiane terminowo)
7. Klub Strzelecki Kryza http://www.kskryza.pl/
(przyjmuje tylko mundurowych)

KROK 2 - Po trzech miesiącach idź i zdaj egzamin na Patent
Strzelecki
Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym zdolnośd do uprawiania sportów o
charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba. Patent
strzelecki uprawnia do:
 Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;
 Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
 Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego;
 Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broo do celów sportowych, na podstawie przepisówo
broni i amunicji.
Aby uzyskad patent strzelecki należy:
 Ukooczyd 18 rok życia;
 byd członkiem klubu sportowego, posiadającego licencję klubową PZSS przez co najmniej
3miesiące;
 zdad egzamin stwierdzający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z
wynikiem pozytywnym;
 Złożyd poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu
Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł ( niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin więc
warto podchodzid jednocześnie do wszystkich trzech – t.j. pistolet, karabin oraz strzelba
gładkolufowa).
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Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymad po zdaniu egzaminu „plastik” potwierdzający
posiadanie uprawnieo. Ma on dokładnie taką samą moc co zapisany w telefonie komórkowym bądź
na karteczce w portfelu numer patentu. Zaletą „plastiku” jest ładny wygląd i wspomożenie PZSS
dodatkowymi funduszami.

Materiały do nauki do egzaminu
• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi poprawkami, tekst ujednolicony:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549
• Pytania na egzamin na Patent Strzelecki: http://www.shootingforfun.pl/pytaniaegzaminacyjne- napatent-strzelecki/
• Pytania na egzamin na Patent Strzelecki: http://www.wiarus.org/przykladowe-pytaniapatentstrzelecki
Zaleca się wykud na pamięd. Powtórka egzaminu kosztuje 200 zł, dodatkowo 60 zł za lekarza oraz
wyjaśnienia u zirytowanego prezesa klubu, że musi jeszcze raz przystawiad pieczątkę.

Egzamin teorytyczny
Częśd teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytao. Obejmuje
sprawdzenie znajomości z zakresu:
1. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2. Zasad bezpieczeostwa przy posługiwaniu się bronią sportową
3. Regulaminów strzeleckich
4. Budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
5. Znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią
Częśd praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną
dyscyplinę musi zdad częśd praktyczną osobno dla każdej z nich.

Egzamin praktyczny
Częśd praktyczna obejmuje:
1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i
rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej
niesprawności.
3. Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.
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Otrzymanie patentu
Taki dokument powinniśmy otrzymad listem poleconym około miesiąc po zdaniu egzaminu na
patent strzelecki.
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KROK 3 - Wystąp o Licencję Strzelecką
Licencja zawodnicza wydawana jest na rok kalendarzowy i każdego grudnia będziecie musieli ją
odnawiad płacąc 75zł (50zł za wydanie nowej licencji oraz 25zł opłaty administracyjnej dla
pomorskiego PZSS). Do utrzymania licencji będziecie potrzebowad każdego roku ośmiu startów, przy
założeniu że macie patent na pistolet, karabin oraz strzelbę. Konkurencja „prowadząca” wymaga
czterech startów w ciągu roku, pozostałe po dwa starty. Co to znaczy?
Przykładowo w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:
1. Pistolet sportowy (w lipcu oraz listopadzie)
2. Pistolet centralnego zapłonu (w lipcu oraz listopadzie)
3. Karabin centralnego zapłonu (w lipcu oraz listopadzie)
4. Strzelba gładkolufowa (w lipcu oraz listopadzie)
Przy dobrze zorganizowanych zawodach wystarczy dwukrotne uczestnictwo w czterech
konkurencjach do utrzymania licencji. Z tego powodu nie wysyłajcie podao o pierwszą licencję pod
koniec roku (np. w listopadzie) ponieważ nie zdążycie wyrobid wymaganych startów!

Wniosek
Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyd zaraz po otrzymaniu Patentu Strzeleckiego.
Wzór do wypełnienia dostępny jest w załącznikach do tego poradnika – miejsce na pieczątkę lekarza
sportowego należy zostawid puste, dotyczy ono wyłącznie osób nie posiadających patentu
strzeleckiego.

Opłaty
W województwie pomorskim są dwie opłaty za licencje zawodnicze:
1. 50zł na konto PZSS za wydanie licencji zawodniczej;
2. 25zł na konto Pomorskiego PZSS jako opłata administracyjna.
Gotowe blankiety dostępne są w załącznikach tego opracowania:
Wzór druku opłaty dot. wydania licencji PZSS
Wzór druku opłaty administracyjnej dla Pomorskiego PZSS

KROK 4 - Zdobądź zaświadczenie z macierzystego klubu o
członkostwie w klubie
Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy, które wyczerpują „ważne przyczyny
posiadania broni”. Dokument taki dostaniecie od prezesa swojego klubu. Najczęściej takie
zaświadczenie jest wystawiane terminowo.

KROK 5 - Idź do lekarza sportowego i psychologa
To ostatni etap na drodze do złożenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej.
Przeznaczyd na niego trzeba około 300zł.
• Wykaz lekarzy akceptowanych przez WPA Gdaosk
https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99l_1.pdf
• Wykaz psychologów akceptowanych przez WPA Gdaosk
https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99m_2.pdf
Uzyskane dokumenty o przejściu badao lekarskich ważne są tylko 2 miesiące! Jeśli nie złożyliśmy
wniosku w tym czasie to tracą ważnośd i należy je powtórzyd.
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KROK 6 - Wyślij wszystkie dokumenty do WPA
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broo sportową muszą udowodnid, że nie stanowią zagrożenia
dla samego siebie, porządku lub bezpieczeostwa publicznego oraz przedstawid ważną przyczynę
posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz
licencji właściwego polskiego związku sportowego. Decyzja w sprawie pozwolenia na broo sportową
ma charakter decyzji związanej. Wykazanie istnienia okoliczności, które z zasady uzasadniają wydanie
pozwolenia na broo, przy jednoczesnym braku ustawowych przeciwwskazao, zobowiązuje organy
policji do wydania pozwolenia. Obowiązek wykazania uzasadnionych okoliczności przemawiających
za przyznaniem pozwolenia na broo sportową spoczywa na osobie ubiegającej się o to pozwolenie.
Samo bowiem posiadanie patentu strzeleckiego, a nawet przynależnośd do klubu strzeleckiego nie
uzasadniają udzielenia pozwolenia na broo.
Wymagane dokumenty
1. Potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego
2. Potwierdzona notarialnie kopia patentu strzeleckiego
3. Potwierdzona notarialnie kopia licencji zawodniczej
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego przynależnośd do klubu strzeleckiego
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego odbyte badanie lekarskie
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego odbyte badanie psychologiczne
7. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto UM Gdaosk
8. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
9. Wniosek na wydanie pozwolenia na broo palną sportową
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Wniosek na broń palną sportową
Gdaosk dn, dd.mm.rrrr
Imię Nazwisko
urodzony: dd.mm.rrrr, miejscowośd
syn: XYZ i XYZ z domu XYZ
zamieszkały: XXXX
PESEL: XXXX
nr dowodu osobistego: XXXX
telefon:XXXX
KOMENDANT
WOJEWÓDZKI POLICJI
W GDAOSKU
WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów sportowych
Proszę o wydanie pozwolenia na posiadanie n/w rodzajów oraz ilości broni palnej w celu
sportowym
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, 1 (słownie: jedna);
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12mm, 4 (słownie: cztery);
c) gładkolufowej, 1 (słownie: jedna);
w łącznej ilości 6 (słownie: sześciu) egzemplarzy do celów sportowych.
Uzasadnienie podania:
Proszę o wydanie mi pozwolenia na broo w celach sportowych w ilościach 6 sztuk, z rozbiciem na
poszczególne rodzaje broni:
a) Bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, w ilości jednej sztuki. W
postaci pistoletu do strzelao w konkurencjach bocznego zapłonu.
b) Centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, cztery sztuki. W postaci
dwóch pistoletów do strzelania sportowego i strzelania dynamicznego w systemie International
Practical Shooting Confederation, karabinu samopowtarzalnego oraz karabinu powtarzalnego do
strzelao długodystansowych.
c) Gładkolufowej, jednej sztuki. W postaci strzelby do strzelao SKEET i TRAP.
Wyżej wymieniona broo w takiej ilości jest mi niezbędna do treningów, uczestnictwie we
współzawodnictwie oraz brania udziału w zawodach na różnych szczeblach:
• pistoletu bocznego zapłonu do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w konkrecjach
pistoletowych na 25m,
• dwa pistolety centralnego zapłonu do treningów strzeleckich, do strzelao dowolnych i strzelao
dynamicznych IPSC,
• karabin centralnego zapłonu
• karabin centralnego zapłonu do strzelao długodystansowych powyżej 100m,
• strzelba gładkolufowa do uprawiania dyscypliny SKEET i TRAP.
Wyżej wymieniona broo w takiej ilości jest mi niezbędna do wykonywania strzelao we
współzawodnictwie sportowym oraz utrzymania swojej kondycji strzeleckiej na odpowiednim
poziomie.
Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie
pozwolenia na broo, a nadto przedstawiam ważną przyczynę posiadania broni jaką - stosownie do
art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji - jest:
1) moje członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim tj. w Klub XYZ w Gdaosku
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2) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy tj. patentu
strzeleckiego PZSS Nr XXXXX/PAT/01/2015 z dnia 1.01.2014r. w zakresie strzelectwa
pneumatycznego, kulowego i śrutowego,
3) posiadanie licencji PZSS Nr L-XXXXX/01/2015
Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i
amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.).
Nadmieniam, że poprzez członkostwo w Klub XYZ w Gdaosku, które jest członkiem Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego, jestem również członkiem PZSS, co w powiązaniu z
przedstawionym wyżej patentem i licencją zwalnia mnie – stosowanie do art. 16 ust. 2 cytowanej
ustawy – z egzaminu przed organem Policji.
Informuję jednocześnie, że strzelectwo sportowe zamierzam uprawiad zarówno uczestnicząc we
współzawodnictwie sportowym w ramach PZSS, jak również poza strukturami tego Związku. Chcę
też strzelad ze wszystkich rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyd w różnych
konkurencjach strzelao precyzyjnych, dynamicznych i długodystansowych. Dlatego chcę posiadad
6 egzemplarzy broni i jest to absolutne minimum, bez którego nie da się uprawiad sportu
strzeleckiego.
Broo zamierzam przechowywad w miejscu zamieszkania: ul. XYZ, 81-123 Gdaosk.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuję z przysługującego mi prawa do
zapoznania się z aktami sprawy.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Załączniki do podania:
1) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242zł na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Gdaoska:
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 – za wydanie pozwolenia.
2) Dokument potwierdzający fakt członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;
3) Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b
ustawy o broni i amunicji;
4) Licencja właściwego polskiego związku sportowego;
5) Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza z dnia 23.10.2014;
6) Orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa z dnia 23.10.2014 ;
7) Dwa zdjęcia 3 x 4 cm
8) Kopia dowodu osobistego

............................................
Podpis wnioskodawcy
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Dlaczego tak?
 Rozbicie wniosku na poszczególne rodzaje broni ubezpiecza nas od zbędnej wymiany
korespondencji z WPA.
 Warto zawrzed zwrot: Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z
dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.) - chod powinno to
jednoznacznie wynikad z załączonych dokumentów od lekarza i psychologa.
 Istnieje duże prawdopodobieostwo, że WPA będzie ciekawe miejsca do przechowywania
broni. Broo zamierzam przechowywad w miejscu zamieszkania: ul. XYZ, 81-123 Gdaosk.zaspokaja ewentualną ciekawośd WPA.
 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku rezygnuję z przysługującego mi
prawa do zapoznania się z aktami sprawy. - bardzo ważny zapis, który oszczędzi nam dwa
tygodnie czasu pomiędzy wydanie pozytywnej decyzji, a otrzymaniem pozwolenia na broo
sportową.

Opłata skarbowa
Zdobycie Patentu Strzeleckiego, Licencji Zawodniczej, przejście badao lekarskich oraz
psychologicznych to jeszcze nie wszystko.
Wzór druku opłaty skarbowej dot. wydania pozwolenia na broo sportową Wszystkie wnioski oraz
informacje są również dostępne na stronie WPA Gdaosk pod adresem:
https://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje_bron.php?k=44&a=brak

Wysłanie dokumentów do WPA Gdańsk
Wszystkie wcześniej wymienione dokumenty, zdjęcia, dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz
wniosek wkładamy do koperty i
wysyłamy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres:

Wydział Postępowao
Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej w
Gdaosku
ul. Harfowa 60 (Złota Karczma)
80-298 Gdaosk

Dokumenty można również złożyd osobiście, chod tej drogi nie polecamy by nie wdawad się w
niepotrzebne rozmowy.
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa i piątek w godz. 7.30-15.30 wtorek i czwartek w godz.
7.30-18.00 (w godz.15.30-18.00 dyżury poszczególnych pracowników)
Dodatkowe informacje można uzyskad pod nr tel. 058-321-41-14
https://pomorska.policja.gov.pl/licencje_bron.php?k=44&a=brak
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Oczekiwanie na wydanie pozwolenia

Urzędnik odpowiadający za rozpatrzenie waszego wniosku ma miesiąc czasu na podjęcie
pozytywnej decyzji przy założeniu, że dysponuje kompletem dokumentów. Może się zdarzyd, że do
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WPA nie zdąży dojśd odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego. Otrzymacie wówczas informację o
przedłużeniu postępowania o kolejny miesiąc w wyżej pokazanej formie.
W momencie, gdy brakująca odpowiedź dotrze listonosz powinien przynieśd informację o
zakooczonym postępowaniu administracyjnym.

Żądanie startów w zawodach ze strony WPA
Może się również zdarzyd, że jakimś cudem pojawi się pismo z żądaniem dostarczenia informacji
o startach w zawodach, wynikach w strzelectwie bądź szczególnych osiągnięciach. Są to informacje
nie mogące mied wpływu na podjęcie przez urzędnika decyzji. W świetle ustawy WPA nie ma prawa
ich żądad i uzależniad wydania pozwolenia od ich dostarczenia. Na taki przypadek można
odpowiedzied podpierając się orzeczeniem NSA:
II OSK 2211/12 - Wyrok NSA
(…) Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podziela tej argumentacji. Mając na
względzie powyższe rozważania należy stwierdzid, że w przypadku pozwolenia na broo do celów
sportowych, ważną przyczyną relewantną dla jego uzyskania, jest udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art.
10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego (art. 10 ust. 3 pkt 3). Ustawodawca nie
wprowadził natomiast normy kompetencyjnej, która uzależniałaby przyznanie pozwolenia na broo do
celów sportowych od spełnienia uprzednio przez wnioskodawcę warunku np. osiągnięcia wybitnych
wyników w strzelectwie sportowym, częstotliwości starów w zawodach, czy wykazania potrzeby
posiadania określonej ilości egzemplarzy broni danego rodzaju. Są to pozaustawowe kryteria, które
nie mogą automatycznie przesądzad o wydaniu bądź odmowie wydania, przez właściwy organ Policji,
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pozwolenia, o którym stanowi dyspozycja art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji (por. wyrok
NSA z dnia 14 maja 2010 r., sygn. II OSK 683/06, *w:+ CBOSA) (…)

Wezwanie do wyjaśnień
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Jest to pismo, które przyszło do jednego z naszych Strzelców. Wzór odpowiedzi zamieszczamy
na następnej stronie.
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Gdaosk dn, dd.mm.rrrr
Imię Nazwisko
urodzony: dd.mm.rrrr, miejscowośd
syn: XYZ i XYZ z domu XYZ
zamieszkały: XXXX
PESEL: XXXX
nr dowodu osobistego: XXXX
telefon: XXXX
KOMENDANT
WOJEWÓDZKI POLICJI
W GDAŃSKU
Odpowiedź na wezwanie z dn. xx.xx.xxxx
Odnosząc się do Paostwa pisma z dn. xx.xx.xxxx przedstawiam „faktyczne okoliczności, które
zdaniem strony uzasadniają potrzebę posiadania wnioskowanej ilości broni palnej do celów
sportowych”:
1. Pistolet bocznego zapłonu – do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w konkurencjach
pistoletowych: Psp 20, Pdw 60, Psz 2x30, Psp 30+30, Psp 30 d., Psp 30 s., Pst 3x20
2. Karabin bocznego zapłonu – do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w konkurencjach:
Ksp60 l., Kdw 60 l.(mały kaliber), Ksp 40 l., Kdw 3x40(mały kaliber), Ksp 3x20, Ksp 3x10, karabin
dynamiczny (mały kaliber) IPSC
3. Pistolet centralnego zapłonu – do konkurencji strzelao dokładnych: Pcz 30 d. , Pcz 30+30
4. Pistolet centralnego zapłonu – do konkurencji strzelao dynamicznych: Pcz 30 s., Liga Sportera,
Pistolet i Rewolwer obronny, konkurencje IPSC (pistolet dynamiczny IPSC)
5. Karabin cetralnego zapłonu – do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w konkurencjach:
Liga Sportera, Karabin dynamiczny IPSC (klasa taktyczna)
6. Karabin centralnego zapłonu – do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w
konkurencjach strzelao dokładnych: Long Shoot, Liga Sportera (klasa OPEN)
7. Strzelba gładkolufowa – do treningów, strzelao przygotowawczych i udziału w konkurencjach:
SKEET, TRAP, DOUBLE TRAP
Cytując mój wniosek: „Wyżej wymieniona broń w takiej ilości jest mi niezbędna do wykonywania
strzelań we współzawodnictwie sportowym oraz utrzymania swojej kondycji strzeleckiej na
odpowiednim poziomie.”
Stowarzyszenie do którego należę nie jest w stanie zapewnid mi broni indywidualnej
przystosowanych do moich potrzeb anatomicznych (mam lewe oko dominujące) i moich preferencji,
co uniemożliwia mi efektywny trening. Każda sztuka broni o jaką wnioskuję musi wykazywad się
bardzo różnymi właściwościami technicznymi umożliwiającymi możliwośd godnego konkurowania w
ramach współzawodnictwa sportowego w konkurencjach, które wymieniłem powyżej. Obecnie
korzystam jedynie z broni wypożyczanej tylko na czas zawodów, nie dostosowanej konstrukcyjnie do
mojej budowy ciała (długośd kolby, kształt chwytu i łoża, kształt i rozmieszczenie manipulatorów), nie
spełniają one moich wymagao, co uniemożliwia mi dalszy rozwój i godne konkurowanie w zawodach.
W szczególności tyczy się strzelao długodystansowych, w których strzelec musi posiadad swoją broo i
nikt, nawet na czas zawodów nie użyczy mu takiej broni z racji bardzo wysokich kosztów eksploatacji i
preferencyjnych ustawieo broni każdego strzelca. Posiadanie indywidualnych wyspecjalizowanych
jednostek broni sportowej zapewni mi udoskonalenie i podniesienie moich umiejętności strzeleckich,
a tym wyrównanie szans w współzawodnictwie podczas zawodów klubowych oraz organizowanych
przez inne kluby na terenie kraju, a tym samym osiągniecie znacznie lepszych wyników sportowych.
Cytując Paostwa wezwanie: „ (...)proszę o przedstawienie dokumentów w zakresie Pana
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uczestnictwa w treningach oraz zawodach strzelectwa sportowego z wykorzystaniem żądanych
rodzajów broni.” Oświadczam co następuje:
Praktyka zawodów PZSS charakteryzuje się tym, że udział w zawodach PZSS wymaga od
startujących posiadanie ważnej licencji. Kto nie posiada licencji, w ogóle nie jest klasyfikowany w
zawodach i jest traktowany jako start poza konkurencją. Co więcej, wielu organizatorów wymaga jako
niezbędne posiadanie licencji, aby wystartowad w zawodach. Licencję posiadam dopiero od początku
bieżącego, 20xx roku. Do tej pory startując w zawodach, były to starty właśnie poza konkurencją,
poświadczam to dołączonymi komunikatami klasyfikacyjnymi z zawodów (swoje nazwisko
podkreśliłem, aby ułatwid wyszukanie mojej osoby na listach).
Dokumentami poświadczającymi moje uczestnictwo w treningach w latach 20xx-20xx są wpisy w
Książeczce pobytu na strzelnicy na niżej wymienionych strzelnicach:
Wierzę, że w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśniłem wszelkie Paostwa wątpliwości.
Załączniki:
1. Komunikat klasyfikacyjny – xxxx
2. Komunikat klasyfikacyjny – xxxx
3. Komunikat klasyfikacyjny – xxxx
4. Komunikat klasyfikacyjny – xxxx

............................................
Podpis wnioskodawcy
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Kontrola przez dzielnicowego
Nieodłączną częścią starania się o pozwolenie na broo, po złożeniu wniosku na Policji, jest
spotkanie się z dzielnicowym. Na podstawie naszych doświadczeo można jednocześnie stwierdzid, że
każdy dzielnicowy ma swoje zwyczaje i swój sposób przeprowadzania tej kontroli. Jednak każda z tych
wizyt ma kilka wspólnych rzeczy.
Dzielnicowy umawia się z nami na wizytę telefonicznie lub przychodzi niezapowiedzianie do
naszego domu (gdy nas nie zastanie, umówi się z nami telefonicznie). Ma to miejsce mniej więcej
dwa tygodnie od daty otrzymania przez WPA naszego wniosku. Kontroli nie należy się bad, do tej pory
przebiegały one w bardzo miłej atmosferze. Warto wcześniej posprzątad trochę w domu, żeby nie
najeśd się wstydu, mied już wcześniej ustalone miejsce, gdzie będzie stała nasza szafa, mied pod ręką
swój dowód osobisty.
Po przyjściu do domu, dzielnicowy zadaje nam szereg pytao, na większośd których
odpowiedzied mógłby sobie sam gdyby Komenda Główna wysłała mu kopię naszego wniosku.
Dlatego też warto znad dobrze swój wniosek, który napisaliśmy tj. dokładna nazwa naszego klubu, ile
i dlaczego aż tyle sztuk broni wnioskujemy, gdzie będzie przechowywana broo itp. Padnie pytanie o
karalnośd i problemy z prawem. Mogą paśd pytania o to, czy są problemy w rodzinie i o nasz stan
cywilny. Słowem, jeżeli jesteśmy praworządnymi obywatelami, absolutnie nie mamy się czego
obawiad. Nie warto kręcid, odpowiadajcie na pytania spokojnym tonem, bez zbędnego oburzania się.
Ci ludzie też są w pracy i nie należy utrudniad sobie i im życia. Po zakooczonej rozmowie, otrzymamy
informację, czy dostajemy opinię pozytywną, grzecznie się żegnamy i możemy spokojnie czekad na
dalszy przebieg postępowania.
Na koocu warto dodad, że jeśli jesteśmy bardzo zapracowaniu lub akurat jesteśmy na dłuższym
wyjeździe, istnieje możliwośd załatwienia takiej kontroli telefonicznie, chod tak jak powiedzieliśmy na
początku – wszystko zależy od tego z jakim dzielnicowym mamy do czynienia.
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Otrzymanie decyzji
Jeśli dostarczyliśmy wszystkie wymagane dokumenty najpóźniej po dwóch miesiącach powinniśmy
otrzymad podobne pozwolenie:
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Pozwolenie dla osób poniżej 21 r.ż.
W polskim prawie jest przewidziana możliwośd wydania pozwolenia na broo osobie, która ukooczyła
18 lat, ale nie ma skooczonych 21. Udało nam się uzyskad takie pozwolenie i – w tym rozdziale
przedstawimy. Pewne dane osobowe zostały we wnioskach pominięte.
Artykuł 15 Ustawy O Broni i Amunicji stwierdza co następuje:

Art. 15.
1. Pozwolenia na broo nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukooczonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
(…)
2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia
obronnego pozwolenie może byd wydane osobie mającej ukooczone 18 lat, jednakże tylko na
broo służącą do celów sportowych lub łowieckich.
Jednostka Strzelecka 4018 Gdaosk jest oddziałem terenowym Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Związek ten jest organizacją obronną co wynika z
zatwierdzonego przez Sąd statutu:

Statut Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Zatwierdzony
przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w dniu 28.11.2010r.
STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ORGANIZACJI
SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza, zwany dalej
Związkiem, jest organizacja obronną – kontynuatorem istniejącego w okresie
międzywojennym Związku Strzeleckiego.
(…)

Otworzyło to drogę do przetestowania możliwości wydawania pozwoleo na broo palną dla
pełnoletnich członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.
Jeden z naszych Strzelców zapisał się do klubu sportowego, zdał egzamin na patent strzelecki, uzyskał
licencję zawodniczą i przeszedł badania lekarskie i psychologiczne. Następnym krokiem było złożenie
wniosku w imieniu osoby starającej się o uzyskanie pozwolenia na broo sportową.
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Dowódca Jednostki Strzeleckiej
4018 Gdaosk
*…+

Gdynia, 06.02.2015 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdaosku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdaosk

WNIOSEK
Zgłaszam wniosek, o wydanie Panu *…+ pozwolenia na broo do celów sportowych w ilości 7
sztuk. Działając w oparciu o artykuł 15, punkt 2 Ustawy o Broni i Amunicji zaświadczam, że Pan *…+
jest członkiem stowarzyszenia obronnego jakim jest Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja
Społeczno-Wychowawcza, a ściślej biorąc oddział terenowy Jednostka Strzelecka 4018 Gdaosk.
Zgodnie z artykułem 6, punkt c) oraz artykułem 7, punkt h) i k) statutu ZS "Strzelec" OSW wyraźnie
zaznacza się, że nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem obronnym, skierowanym między innymi
na szkolenie z strzelectwa z broni palnej.
Pan *…+ uczestniczy obecnie w szkoleniu przygotowawczym do służby w Narodowych Siłach
Rezerwy oraz bardzo często bierze udział w zajęciach na strzelnicy, gdzie pod okiem naszych
instruktorów strzelectwa zdobywa niezbędne umiejętności strzeleckie przydatne mu później w
zawodowej służbie wojskowej. Pan *…+ swoim zaangażowaniem w działalnośd naszej Jednostki
Strzeleckiej wielokrotnie udowodnił, że jest godzien zaufania, nie sprawia problemów
wychowawczych, a jego umiejętności strzeleckie są dużo wyższe niż innych członków. Jednocześnie
wiadomo nam, że Pan *…+ jest czynnym członkiem klubu *…+, w którego życiu społecznym bierze
aktywny udział, pomaga w rozbudowie klubu oraz propaguje strzelectwo wśród innych członków
klubu. Z powyższych powodów wnioskujemy o wydanie mu pozwolenia na broo do celów sportowych
w ilości 7 sztuk. Wnioskuję o wyszczególnienie w wydanym pozwoleniu następujące kategorie broni
palnej:
4 sztuki broni palnej centralnego zapłonu - karabin i pistolet centralnego zapłonu do konkurencji
karabin/pistolet standardowy oraz karabin i pistolet w konkurencji karabin/pistolet dynamiczny
2 sztuki broni bocznego zapłonu - karabinek i pistolet do treningu konkurencji karabinek/pistolet
sportowy
1 sztuka broni gładkolufowej - do treningu konkurencji TRAP
Jako dowódca oddziału terenowego Związku Strzeleckiego, posiadam upoważnienie Nr
U/4/16 do reprezentowania Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej w
kontaktach z dowódcami Jednostek Policji do szczebla powiatu włącznie, znajdującymi się na terenie
działania Jednostki Strzeleckiej 4018 Gdaosk w sprawach statutowych. Do niniejszego podania
załączam kserokopię Upoważnienia, Statut Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW oraz kserokopię
swojego dowodu osobistego. Oryginały posiadam do wglądu u mnie w domu.
Z szacunkiem
*…+
Załączniki:
1. Upoważnienie Nr U/4/16
2. Kserokopia dowodu osobistego *…+
3. Statut stowarzyszenia Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza
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Po drodze pojawiły się komplikacje w związku z szkoleniem naszego strzelca w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce. Należało wysład wniosek o przedłużenie postępowania:

*…+

Gdynia, 20.02.2015 r.

tel. *…+
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w GDAŃSKU
nadinsp. […]

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem o przedłużenie postępowania administracyjnego na okres siedmiu
dni od daty 2.03.2015 roku, dotyczącego wydania pozwolenia na broo *…+, sygn. WPA. *…+/2015/GD
Swoją prośbę argumentuję niemożliwością skompletowania z przyczyn niezależnych ode
mnie w wyznaczonym terminie dowodów świadczących na korzyśd Pana *…+. Jak nadmieniałem w
poprzednim piśmie osoba, którą reprezentuje odbywa czynną służbę wojskową w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce. Wgląd do dokumentacji (zaświadczeo o ukooczonych kursach
strzeleckich) możliwy jest tylko podczas jej weekendowego pobytu na przepustce jednorazowej w
miejscu swojego zamieszkania.
Ponadto, instruktor szkolący Pana *…+, w chwili obecnej również znajduje się na wyjeździe
służbowym, który uniemożliwia przesłanie do Organu administracyjnego wyciągów z zawodów,
wpisów z książek treningów strzeleckich oraz wskazania potencjalnych świadków.
Wskazany przeze mnie termin rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po powrocie
instruktora Pana *…+ z wyjazdu służbowego, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
DOWÓDCA JS 4018

mł. chor. ZS […]
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Odpowiedź ze strony WPA:
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Wybór szafy na broń
Szafa na broo to jednorazowy większy wydatek, który trzeba dobrze
przemyśled. Kupno za małej szafy sprawi, że nie będziemy mied
miejsca na broo oraz amunicję do niej. Przykładową wykorzystywaną
szerzej przez Strzelców w JS4018 szafą jest NOVCAN G-3/S1/4.
Planując oszczędności z biegiem czasu będziecie uważali, że lepiej jest
raz na dłuższy czas kupid taniej tysiąc i więcej sztuk amunicji (zwłaszcza
do AK) niż każdorazowo ściągad ze sklepu po 50 nabojów w wyższej
cenie. Taka ilośd potrzebuje miejsca. Pamiętajcie też, że z biegiem
czasu wasza kolekcja broni się rozbuduje. Naszym zdaniem nie warto
dopłacad kilkuset złotych za szelkie zamki szyfrowe i elektroniczne, ale
decyzję do podjęcia pozostawiamy każdemu przyszłemu posiadaczowi
szafy.
Co trzeba wiedzied?
Z dniem 1 października 2014 r w życie weszło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Pojawił się w nim istotny
dla nas zapis:
§ 5. 1. Osoby posiadające broo i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w
art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broo i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co
najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Czytaj więcej: http://gunblog.eu/2014/10/szafa-s1-atakuje-co-mowia-normy/
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Pierwsza broń
W przypadku postrzegania zakupu broni palnej sportowej w aspekcie pro-obronnym najlepszy wybór
to karabinek AKM (najlepiej ze stałą drewnianą kolbą) oraz pistolet Glock (najlepiej na nabój
9x19mm)

Dlaczego właśnie stawiamy na naszych szkoleniach na popularnego „kałacha”?
• Jest to broo niezawodna. Będzie działad po upadku w błoto, po zalaniu wodą czy zasypaniu
komory zamkowej piaskiem. Nie odmówi posłuszeostwa po upadku czy w zimowej
 pogodzie. Jak wyglądają szkolenia ogniowe w JS4018 można zapoznad się pod adresem
https://www.youtube.com/user/JS4018/videos ;
• AKM to broo tania, z tanią amunicją oraz tanimi magazynkami (AKMS za 1900 zł, AKM za
2200 zł);
• Amunicja 7.62x39mm wcale się nie kooczy – to rozpowszechniana „miejska legenda”. Cena
za sztukę wynosi 80 gr w małych ilościach i 65 gr w dużych ilościach;
• AKM to broo stosunkowo prosta do modyfikacji. Przerobienie jej na bardziej przyjazną
użytkownikowi nie powoduje drenażu kieszeni. Przykładowy kosztorys przeróbki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

łoże (ASG) ok. 35 zł
szyna na rurę lub rura z szyną (ASG) ok. 65 zł
chwyt przedni (ASG) ok. 50 zł
nowa kolba ok. 150 zł
kompensator ok. 180 zł lub 320 zł
paracord w rękojeści (punkt mocowania pod zawieszenie) 0 zł
płytka na bezpieczniku, dorobienie bezpiecznika i dźwigni
przeładowania po lewej stronie ok. 20 zł na warsztacie
poluzowanie bezpiecznika 0 zł
nowy pas nośny ok. 100 zł
zmatowid rękojeśd, nałożyd gumy na wszystkie dźwignie 0zł
kolimator PWS 250 zł lub Sparc 2 za 900 zł

• na wypadek awarii duża ilośd tanich części zamiennych i akcesoriów;
• AK jest powszechne w Wojsku Polskim i na świecie;
• jest łatwy do czyszczenia i rozkładania;

Broo używana na szkoleniach w JS4018 –
zmodyfikowany według w/w opisu AKS.
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Wniosek o wydanie zaświadczeń uprawniających zakup broni
Gdaosk dn, dd.mm.rrrr
Imię Nazwisko
urodzony: dd.mm.rrrr, miejscowośd
syn: XYZ i XYZ z domu XYZ
zamieszkały: XXXX
PESEL: XXXX
nr dowodu osobistego: XXXX
telefon:XXXX
KOMENDANT
WOJEWÓDZKI POLICJI
W GDAŃSKU
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni palnej do celów
sportowych
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia 6 (słownie: sześd)
egzemplarzy broni palnej do celów sportowych w postaci:
• 1 egz. broni bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6mm;
• 4 egz. broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12mm;
• 1 egz. broni gładkolufowej
Zwracam się również z prośbą o wystawienie osobnego zaświadczenia dla każdej pojedynczej
sztuki broni.
Załączniki do podania:
1. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdaosk: 31
1240 1268 1111 0010 3877 3935 – w kwocie 17zł. za każde zaświadczenie;

............................................
Podpis wnioskodawcy
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Rejestracja broni
• Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrowad ją w ciągu 5 dni od daty nabycia
• Rejestracji broni dokonuje się na podstawie dowodu zakupu (faktura, umowa kupna)
Przy pierwszej rejestracji broni palnej otrzymamy
Legitymację Posiadacza Broni. WPA nie powinno wymagad
dostarczenia dodatkowego zdjęcia (podczas składania
wniosku o wydanie pozwolenia na broo składaliśmy dwa
zdjęcia – jedno z nich przeznaczone jest właśnie do
„czerwonej książeczki”).

Wniosek o rejestrację broni
Rejestrację broni można przeprowadzid również drogą
pocztową, bez osobistego stawiania się na komendzie Policji. Poniżej załączamy przykładowy
wniosek. Aby wniosek był skuteczny należy do niego dołączyd:- oryginał faktury VAT wystawionej
przez sklep lub oryginał umowy kupna/sprzedaży broni jeśli na rynku wtórnym. UWAGA jeżeli
wartośd broni nabytej na rynku wtórnym wynosi powyżej 1000 zł. kupujący przed rejestracją broni w
KWP zgłasza się z umową kupna-sprzedaży do właściwego dla siebie urzędu skarbowego celem jej
opodatkowania . „Legitymacja Posiadacza Broni” lub książeczka „Pozwolenie na Broo” (nie dotyczy
osób rejestrujących pierwszy egzemplarz broni i nie posiadających jeszcze tego dokumentu) – celem
dokonania wpisu nowego egzemplarza broni.
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Gdaosk dn, dd.mm.rrrr
Imię Nazwisko
zamieszkały: XXXX
telefon: XXXX
KOMENDANT
WOJEWÓDZKI POLICJI
W GDAŃSKU

WNIOSEK
o rejestrację broni sportowej
Proszę o zarejestrowanie niżej wymienionej broni sportowej:
• rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni
• rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni
• rodzaj broni, marka, kaliber, numer broni
Zakupionej w nazwa sklepu, miejscowośd lub dane osoby sprzedającej
Jednocześnie oświadczam,że posiadam warunki do przechowywania broni z godne z par. 5
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia3 kwietnia 2000 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji /Dz.U. z 2000 r. Nr 27 poz. 343/

..........................................
własnoręczny podpis

Poniżej wypełnia pracownik Wydziału Postępowao Administracyjnych
--------------------------------------------------------------------------------------------Zarejestrowano dnia: ................................
Legitymacja Posiadacza Broni: Seria ............ Numer .......................................
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Noszenie broni sportowej
Od 1.10.2014 przestały obowiązywad stare zapisy, które nakazywały przenoszenie broni
sportowej jako rozładowanej i bez amunicji w magazynkach nabojowych. Strzelec jadący na zawody z
kompletem broni wartej niemało musiał mied ją rozładowaną. W tej sytuacji wystarczyło, że
przestępca poprosił go grzecznie o jej oddanie, a ten nie miał jak się przed napaścią obronid. Zgodnie
z art. 10 ust 9 ustawy o broni i amunicji, w rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób
przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broo. Przepisy rozporządzenia nie
określają sposobu PRZENOSZENIA broni, czyli przemieszczania broni, która nie jest załadowana.
Podstawa prawna
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,
noszenia orz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2014.1224)
§ 8. 1. Broo palną nosi się w kaburach lub futerałach.
2. Broo palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze
przylegającej do ciała.
3. Broo palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilośd i
wielkośd, nosi się w sposób określony w ust. 2.
4. Broo palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania
w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października
1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm3).

Utrata pozwolenia na broń sportową
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687
Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broo, jeżeli osoba, której takie pozwolenie
wydano:
1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broo, o których mowa w art. 10 ust. 7;
2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6;
3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art.25;
4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broo, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu,
środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

Obrona konieczna
Dz.U.199788553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Art. 25. Obrona konieczna
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach
na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób
obrony niewspółmierny do niebezpieczeostwa zamachu, sąd może zastosowad nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet odstąpid od jej wymierzenia.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione
prawem, chroniąc bezpieczeostwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie
odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześd lub godnośd tej osoby.
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Źródła
1. http://gunblog.eu - Blog dla wszystkich oddanych sprawie strzelectwa
2. http://www.romb.org.pl/ - Ruch Obywatelski Miłośników Broni
3. http://www.strzelectwo-legia.pl – CWKS Legia

Załączniki
1. Wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego
2. Wniosek o wydanie Licencji Zawodniczej
3. Wniosek o przedłużenie Licencji Zawodniczej
4. Wzór druku opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broo sportową
5. Wzór druku opłaty za wydanie Licencji Zawodniczej dla PZSS
6. Wzór druku opłaty administracyjnej dla Pomorskiego PZSS
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