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

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
Niniejszym wnoszę o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, w
postaci broni:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm - …..szt,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm - …..szt,
c) gładkolufowej - ….......szt.
w łącznej ilości ………. (słownie: ………………..) egzemplarzy do celów sportowych.
Żeby ubiegać się o pozwolenie na broń w tym zakresie (a,b,c) 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 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 PSKS SZWADRON
lic. klubowa PZSS nr LK-1250/2017
2) posiadanie kwalifikacji sportowych o których mowa w art. 10b wspomnianej ustawy,
tj. patentu strzeleckiego PZSS …............. z dn. ….......... r. w dyscyplinach pistolet,
karabin, strzelba gładkolufowa,
3) posiadanie licencji PZSS …......... z dn. ......... r. w dyscyplinach pistolet, karabin,
strzelba gładkolufowa.
Jednocześnie informuję, iż jako członek PSKS SZWADRON w Białymstoku oraz
członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą 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.

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, długodystansowych. Dlatego chcę posiadać …….. (sł. ……………)
egzemplarzy broni i na tą liczbę składają się m. in. następujące typy i rodzaje broni:
I. broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm:
1) pistolety sportowe do strzelań precyzyjnych,
2) pistolety standardowe,
3) pistolety szybkostrzelne do strzelań szybkich,
4) pistolety sportowe do konkurencji pistolet dowolny,
II. broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm:
4) pistolety centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych i dynamicznych
5) karabiny centralnego zapłonu do strzelań długodystansowych
III Strzelba gładkolufowa
1) strzelby gładkolufowa do konkurencji Trap, DubleTrap, Skeet
2) Strzelby gładkolufowa do konkurencji dynamiczny
Dobrowolnie i wedle uznania można tutaj wstawić opisówkę na temat swoich zainteresowań
strzelectwem sportowym np. od kiedy interesuję się, co się uprawiało – historia swoich
zainteresowań, działań, sukcesów itp. Chodzi o przedstawienie siebie jako osoby zainteresowanej
strzelectwem i sportem strzeleckim, przedstawienie siebie jako zawodnika (o ile jest to możliwe i w
takim zakresie jak jest to możliwe).

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak we 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,
2) orzeczenie lekarskie z …………..r., (kserokopia, jeżeli zaświadczenie zostało dołączone do innego
wniosku)
3) orzeczenie psychologiczne z ………. r., (kserokopia, jeżeli zaświadczenie zostało dołączone do
innego wniosku)
4) zaświadczenie o moim członkostwie w PSKS SZWADRON,
5) kserokopia statutu stowarzyszenia PSKS SZWADRON ( do pobrania ze strony)
6) kserokopia odpisu KRS stowarzyszenia PSKS SZWADRON (do pobrania z internetu )
7) kserokopia patentu strzeleckiego PZSS …................................... (oryginał do wglądu),
8) kserokopia orzeczenia o przyznaniu licencji PZSS ….............................. (oryginał do wglądu),
9) zdjęcia 2szt.
10) Kopie komunikatów z zawodów, w których się startowało w ramach rywalizacji sportowej –
dobrowolnie.
Niepotrzebne / nieposiadane usunąć lub zmienić kolor i zostawić :)

