Białystok, dnia………..…………

................................................................................
imię, nazwisko

……………………………………………………
imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki

……………………………………………………
data i miejsce urodzenia

……………………………………………………
adres zamieszkania z kodem pocztowym

……………………………………………………
inny adres np. czasowy, do korespondencji

……………………………………………...…….
seria i numer dowodu osobistego

…………………………………………..
organ wydający dowód osobisty i data wydania

………………………………………………..….
numer ewidencyjny PESEL

………………………………………….………..
telefon kontaktowy

Komendant Wojewódzki Policji
w Białymstoku

WNIOSEK
Niniejszym wnoszę o wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej do celów
kolekcjonerskich w ilości …....szt., w postaci broni:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm
c) gładkolufowej
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego) ( to o ile chcesz coś
takiego posiadać, chodzi o broń czarnoprochową powstałą po roku 1885, na naboje scalone)
Żeby ubiegać się o pozwolenie na broń w tym zakresie (a,b,c,d) należy posiadać patent we wszystkich trzech dyscyplinach: pistolet,
karabin, strzelba gładkolufowa.

Uzasadnienie
Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie
pozwolenia na broń, a nadto mam ważną przyczynę posiadania broni sportowej 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 PSKS SZWADRON.
Jednocześnie informuję, iż jako członek PSKS SZWADRON oraz członek Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalająca na uprawianie strzelectwa sportowego oraz
zdany egzamin na patent strzelecki w zakresie strzelectwa w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba
gładkolufowa jestem stosownie do art. 16 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1b cytowanej ustawy zwolniony z
egzaminu przed organem Policji.
Zamierzam kolekcjonować wyłącznie broń palną sportową różnych rodzajów, typów i modeli. Szeroki
zakres zainteresowań w zakresie broni sprawia, że na początek wielkość kolekcji, która z natury rzeczy
nie jest i nie może być zbiorem zamkniętym, oceniam szacunkowo i wstępnie na taką liczbę okazów jak
we wniosku i dlatego wnoszę o wydanie pozwolenia na taką właśnie ilość broni jak we wniosku.
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Jestem członkiem stowarzyszenia PSKS SZWADRON i w ramach tego stowarzyszenia chciałbym
mieć możliwość szerszej działalności, nieograniczonej brakiem w/w pozwolenia, w trakcje wykonywania
różnych zadań związanych z działalnością statutową organizacji do której należę. W ramach działalności
statutowej PSKS SZWADRON pragnę szerzyć wiedzę o broni sportowej, jej historii i budowie oraz
historii rozwoju strzelectwa sportowego.
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 moimi żądaniami z niniejszego podania.
Tutaj można wstawić opisówkę na temat swoich zainteresowań kolekcjonerskich, np. od interesuję
się kolekcjonerstwem, co się kolekcjonowało – historia swoich zainteresowań i działań kolekcjonerskich,
czy się należy do innych stowarzyszeń kolekcjonerskich, jeżeli obecnie posiada się kolekcję czegoś
(niekoniecznie broni) to też warto napisać itd. Chodzi o przedstawienie siebie jako kolekcjonera.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
/Dz.U.2014.1182 j.t. ze zmianami/, w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29
maja 1999 roku o broni i amunicji /Dz.U.2012.576. j.t. ze zmianami/.

z poważaniem

Załączniki:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,
2) orzeczenie lekarskie z ….................., (kserokopia, jeżeli zaświadczenie zostało dołączone do innego
wniosku)
3) orzeczenie psychologiczne z ….........................., (kserokopia, jeżeli zaświadczenie zostało dołączone do
innego wniosku)
4) zaświadczenie o moim członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim i strzeleckim PSKS

SZWADRON
5) zaświadczenie o moim członkostwie w …inne stowarzyszenia....................................................,
6) kserokopia statutu stowarzyszenia PSKS SZWADRON ( do pobrania ze strony)
7) kserokopia odpisu KRS stowarzyszenia PSKS SZWADRON (do pobrania z internetu )
8) kserokopia patentu strzeleckiego PZSS …............................. (oryginał do wglądu),
9) kserokopia orzeczenia o przyznaniu licencji PZSS ….............................. (oryginał do wglądu),
10) zdjęcia 2szt.

Niepotrzebne / nieposiadane usunąć lub zmienić kolor i zostawić :)
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