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

W N I O S E K

Wnoszę o  wydanie dopuszcza do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, 
organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, w zakresie broni palnej:

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).

Uzasadnienie

Spełniam kryteria, o których mowa w art. 30 ust. 1 , 1a i 1b ustawy o broni i amunicji, do uzyskania
dopuszczenia  mnie  do  posiadania  broni  palnej  sportowej  podczas  uczestnictwa,  organizacji  lub
przeprowadzania  strzeleckich  zawodów  sportowych,  gdyż  jestem  posiadaczem  licencji  zawodnika,
trenera i sędziego strzelectwa sportowego nadaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

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. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018   roku o ochronie danych osobowych, w rejestrze
prowadzonym  przez  Komendanta  Głównego  Policji  na  podstawie  art.  27  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  maja  1999  roku  
o broni i amunicji 

z poważaniem
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Załączniki:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 10 zł za dopuszczenie do broni,
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 PSKS SZWADRON,
5) kserokopia patentu strzeleckiego PZSS …............................. (oryginał do wglądu),
6) kserokopia orzeczenia o przyznaniu licencji PZSS ….............................. (oryginał do wglądu),
7) kserokopia licencji sędziego PZSS …........................... (oryginał do wglądu),
8) kserokopia licencji trenera PZSS …............................. (oryginał do wglądu),
9) Fotografia o wymiarach 3x4cm 

Niepotrzebne / nieposiadane usunąć lub zmienić kolor i zostawić :)
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