
  

Polaku, chwyć za broń!
Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?

         Klucz Pobudki „Strzelcy Wrocław”



  

Wstęp

„Pan Bóg stworzył ludzi, ale to Colt uczynił ich równymi”

Każda broń raz do roku sama strzela!

Złego człowieka z bronią może powstrzymać dobry człowiek z bronią.

Broń służy tylko do zabijania.

Si vis pacem, para bellum (łac. „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”)

Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi…

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!”  (1 Tes 5:21)



  

Wstęp

Definicja ustawowa

Ustawa o Broni i Amunicji

Art. 7. ust.1:

W rozumieniu ustawy bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie,

które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania

materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo

z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość (...)



  

„Urządzenie pneumatyczne”, „wiatrówka”
Kandar cp1 kal. 4,5 mm zasilany CO2



  

„Urządzenie pneumatyczne”, „wiatrówka”
Walther CP99 kal. 4,5 mm zasilany CO2



  

Broń palna - rewolwer czarnoprochowy
Remington 1858 New Model Army kal. .44



  

Broń palna - rewolwer czarnoprochowy
Colt 1849 Pocket kaliber .36



  

Broń palna - rewolwer
Smith&Wesson mod. 36 kal. .38 Special 



  

Amunicja – pociski/naboje



  

Stan prawny



  

Stan prawny



  

Stan prawny
Ustawa o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń,

nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji,

przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i

wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji

przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Art. 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz

zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

(...)

Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową

 i sygnałową;

(...)



  

Stan prawny
Ustawa o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

 ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie

 ograniczonej  sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne

 przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub

 pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.



  

Stan prawny
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Ustawa o Broni i Amunicji:

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wprowadza się następujące

zmiany:

„Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli 
wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania 
broni. 

2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1)   ochrony osobistej;

2)   ochrony osób i mienia;

3)   łowieckich;

4)   sportowych;

5)   rekonstrukcji historycznych;

6)   kolekcjonerskich;

7)   pamiątkowych;

8)   szkoleniowych.



  

Stan prawny
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1)   stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia 
na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

2)   posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;

3)   udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, 
posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji 
właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów 
sportowych;

4)   udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest 
organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny 
udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji 
historycznych;

5)   udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze 
kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;



  

Stan prawny
4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do

posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

(...)

4) do celów sportowych – 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);



  

Stan prawny
4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do

posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

(...)

7)   do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt. 1–6.

(tzw. „pełne kolekcjonerskie”)

_______

Broń sportowa do celów kolekcjonerskich (pkt. 4)



  

Stan prawny
Dopuszczenie do posiadania broni (sportowej):

• A – broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o

kalibrze do 12 mm,

• G – strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,

• H – strzelby gładkolufowe,

• I – broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm

(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)



  

braterstwo.eu / KS Amator



  

braterstwo.eu / KS Amator



  

braterstwo.eu / KS Amator



  

patentstrzelecki.eu
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odzeradorewolwera.org



  

odzeradorewolwera.org



  

strzelnicacolt.pl



  

strzelnicacolt.pl



  

portal.pzss.org.pl



  

Uprawnienia / dokumenty
- patent strzelecki

- licencja zawodnicza



  

Uprawnienia / dokumenty
- orzeczenie lekarskie i psychologiczne- orzeczenie lekarskie i psychologiczne



  

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wydział Postępowań Administracyjnych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

Sekretariat Wydziału: tel. (71) 340-33-51

Faks: (71) 782-42-59, tel. resortowy: (871)-12-59

email:   wpa@wr.policja.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP we

Wrocławiu w budynku głównym Komendy przy ul. Podwale 31-33 ( wejście od ul.

 Łąkowej) w sprawach: broni, depozytu broni, złomowania broni oraz   uzgadniania

 planów ochrony:

 wtorki, środy i piątki w godz. od 11:00 do godz. 14:00

W budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok

budynku Komendy) w sprawach broni oraz ochrony osób i mienia:

wtorki, i piątki w godz. od 11:00 do 14:00 oraz w środy od godz. 11:00 do godz. 18.00



  

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP
Podanie + załączniki:

1) dowód wniesienia opłaty 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,

2) dowód wniesienia opłaty 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,

3) dowód wniesienia opłaty 10 zł za dopuszczenie do posiadania broni,

4) dowód wniesienia opłaty 51 zł za wydanie 3 zaświadczeń uprawniających do zakupu broni,

5) zaświadczenie o członkostwie w Wojskowym Klubie Sportowym "Śląsk" Wrocław – Sekcja Strzelecka,

6) zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim "KS Amator",

7) regulamin Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim "KS Amator",

8) patent strzelecki PZSS nr 123456/PAT/03/2018

9) licencja zawodnicza PZSS nr L-12345/01/2019

10) kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

11) cztery zdjęcia

12) orzeczenie psychologiczne 201/2019 z dnia 27.05.2019 roku,

13) orzeczenie lekarskie 99/2019 z dnia 27.05.2019 roku,

14) komunikaty klasyfikacyjne z zawodów o „Uścisk dłoni prezesa” ;)



  

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP
Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej,

 w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie

  uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie

 z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2,  pobiera się opłatę skarbową

  w wysokości określonej w odrębnych przepisach.



  

Mam „POZWOLENIE”. Co dalej ?
- uzyskanie promes uprawniających do zakupu

- zakup szafy pancernej klasy S1

- zakup pierwszej sztuki broni palnej ☺
- rejestracja broni w WPA



  

Dziękuję za uwagę ☺

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5:21-22)

Klucz Pobudki „Strzelcy Wrocław”
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