
….................…………, dnia ……………. 
 

Imię i Nazwisko........................................................... 
 
PESEL:  ....................... 
 
Adres zamieszkania: 
 
.................................................................,  
 
.......-...........     ........................................, 
 
Tel. ………………........ 
 

Pan 
Komendant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu 

 
Niniejszym wnoszę o wydanie: 

1. pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, wymienionej w art.10 ust.4 pkt4, lit.a-d UoBiA, 

w łącznej ilości 6 egzemplarzy (sześć). Bez podziału na kategorie. 

2. pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, wymienionej w art.10 ust.4 pkt4, lit.a-d UoBiA,  

w łącznej ilości 10 egzemplarzy (dziesięć) do celów kolekcjonerskich. 

 

Proszę o wydanie 10 zaświadczeń uprawniających do zakupu broni  

(6szt. –sportowa, 4szt. –kolekcjonerska). 

 
3. wydanie dopuszczenia do posiadania broni palnej rodzajów: A,H,I ,J, L wg aktualnie obowiązującej 

klasyfikacji literowej określonej we wzorze legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni 
(Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 r. poz. 532) 

 

Uzasadnienie 
 
  Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia 
na broń. Ponadto przedstawiam ważną przyczynę posiadania broni jaką -  stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy 
o broni i amunicji - jest: 
1) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy t j. patentu 
strzeleckiego PZSS w zakresie pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa 
2) posiadanie licencji PZSS w zakresie pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa 
3) członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim tj. KSO Świdnica. 

 
Nadmieniam, że jestem 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 uprawiać zarówno uczestnicząc we 
współzawodnictwie sportowym w ramach PZSS, jak również poza strukturami tego Związku. Chcę też 
strzelać ze wszystkich rodzajów broni palnej sportowej, a także uczestniczyć w różnych konkurencjach 
strzelań precyzyjnych, dynamicznych i długodystansowych. Nie posiadając własnej broni nie jestem w stanie 
startować w planowanych przeze mnie konkurencjach. Dlatego chcę posiadać 6 egzemplarzy broni.  
 
 
 Stowarzyszenie strzeleckie, którego jestem członkiem organizuje zawody w wielu różnych 
konkurencjach strzeleckich, rozgrywanych z różnego rodzaju broni, na różnych dystansach i w różnych 
warunkach. Są to zarówno konkurencje statyczne, jak i dynamiczne. Chcę brać udział w rywalizacji w dużej 
części tych konkurencji. W tej liczbie między innymi: 
- Psp – Pistolet sportowy 
- Pcz – Pistolet centralnego zapłonu 
- Pm – Samopowtarzalny pistolet maszynowy 
- Pd – Pistolet dynamiczny 
- Ksp – Karabin sportowy 
- Kcz – Karabin centralnego zapłonu 



- Kd – Karabin dynamiczny 
- S – Strzelba 
- Sd – Strzelba dynamiczna 
 
 
 
 Pomijam konkurencje podobne lub takie, w których mogę na początku używać broni zakupionej też 
do innej konkurencji. Niemniej jednak, interesują mnie także pozostałe typy strzelectwa sportowego (np. 
długodystansowe, czarnoprochowe) i w przyszłości planuję brać udział w zawodach i konkurencjach je 
obejmujących. 
 
 Na początek ograniczyłem mój wniosek do zaledwie sześciu sztuk broni palnej sportowej. Proszę  
o wydanie pozwolenia bez dzielenia tej ilości na poszczególne rodzaje. Mając bogatą ofertę zawodów 
sportowych potrzebuję dużej dozy elastyczności w wyborze zakupionej broni.   
 
 Zamierzam kolekcjonować broń palną sportową różnych rodzajów, typów i modeli. W chwili obecnej 
nie jestem w stanie określić po ile egzemplarzy broni każdego rodzaju będę mieć w swojej kolekcji. Dopiero 
zaczynam realizację pasji kolekcjonerskiej i nie jestem w stanie powiedzieć, w którą stronę będę chciał się 
rozwinąć w najbliższej przyszłości. 
 Chcę mieć dużą kolekcję stanowiącą przekrój najpopularniejszych modeli broni palnej. Na początku 
wielkość kolekcji, którą chcę rozwijać, oceniam szacunkowo na liczbę dziesięciu sztuk i dlatego wnoszę  
o wydanie pozwolenia na taką właśnie ilość broni. 
 
 
 Chcę korzystać  z broni na świadectwo w podmiotach posiadających broń.  

Na podstawie art.30 pkt 1a UoBiA, wnoszę o dopuszczenie mnie do posiadania broni palnej następujących 
rodzajów broni (Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 r. poz. 532): 
A - broń palna bojowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12mm, 
H - strzelby gładkolufowe 
I - broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12mm ( karabiny, karabinki 

sportowe i myśliwskie) 
J - broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm 
L - broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego). 
  Mając licencję zawodniczą PZSS spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 UoBiA, do uzyskania 
dopuszczenia do posiadania broni palnej ww. rodzajów.  
 
 
 
 

…................……………………….. 
(data i podpis) 

 
 
Załączniki: 
1. dowód wniesienia opłaty skarbowej 484 zł (2 x 242 zł) za wydanie pozwolenia na broń  
2. dowód wniesienia opłaty 170 zł za wydanie  zaświadczeń uprawniających do zakupu broni (10szt.x17 zł) 
3. dowód wniesienia opłaty 10 zł za wydanie dopuszczenia do posiadania broni 
4. orzeczenie lekarskie  
5. orzeczenie psychologiczne  
6. zaświadczenie o moim członkostwie w KSO Świdnica 
7. patent strzelecki PZSS   
8. licencja PZSS  
9. kserokopia dowodu osobistego 
10. statut stowarzyszenia 
11. cztery zdjęcia 
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