Pozwolenie na broń do celów sportowych.
Zasady wydawania pozwolenia na broń reguluje: ustawa o broni i amunicji z dn. 21 maja
1999r. I tak Art. 10 ust. 3 pkt. 3 w swoim brzmieniu mówi o ważnej przyczynie, którą trzeba
spełnić do posiadania pozwolenia na broń do celów sportowych:

1. Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.
2. Posiadanie kwalifikacji sportowych.
3. Posiadanie licencji polskiego związku sportowego.

Naszą przygodę pod tytułem pozwolenie na broń do celów sportowych zaczynamy od
wstąpienia do klubu strzeleckiego. Aktualny spis licencjonowanych klubów strzeleckich znajduje
się na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (WWW.PZSS.ORG.PL). Ważne, aby
klub posiadał licencję PZSS, kluby ujęte na stronie PZSS posiadają ją.
Po wstąpieniu do stowarzyszenia kierownik rejestruje nas w bazie PZSS i otrzymujemy dane
do zalogowania się na portal informatyczny PZSS. Jest to o tyle ważne, iż za pośrednictwem
portalu składamy wszystkie wnioski tj. patent strzelecki, licencja zawodnika, licencja sędziego
etc.

Aby wstąpić do Towarzystwa Sportowego TEMIDA Zabrze należy:
•

wypełnić wniosek o przyjęcie (do pobrania z WWW.TSTEMIDA-ZABRZE.PL)

•

dostarczyć zaświadczenie o niekaralności (nie dotyczy funkcjonariuszy służb
mundurowych),

•

wpłacić wpisowe (jednorazowo) w wysokości 100zł,

•

opłacić składkę klubową 30zł miesięcznie na konto bankowe, w ramach której bezpłatny
udział w zawodach klubowych wg kalendarza.

Wszelkie opłaty płatne na konto: PKO BP II oddz. ZABRZE Nr: 60 1020 2401 0000 0702 0040
3725 (numer konta dostępny na stronie Temidy).

Kolejnym krokiem jest zdobycie kwalifikacji sportowych, stanowi o tym Art. 10b
ustawy o broni i amunicji. Aby spełnić tą przesłankę należy zdać egzamin na patent
strzelecki organizowany przez PZSS.

Termin i miejsce egzaminu znajduje się na stronie PZSS. Egzaminy organizowane są w
całej Polsce, co tygodniowo. Najbliżej Zabrza to Siemianowice Śląskie i Jaworzno.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

•

ukończenie 18 roku życia,

•

przynależność wnioskodawcy do klubu strzeleckiego posiadającego ważna
licencję PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia zarejestrowania w bazie PZSS,

•

zarejestrowanie udziału wnioskodawcy w egzaminie za pomocą portalu PZSS,

•

złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu potwierdzonego
przez:

a.

lekarza

medycyny

sportowej

stwierdzającego

brak

przeciwskazań

zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,

b.

kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu
należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy, oraz uczestnictwo
wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym,

•

zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać przy sobie wniosek o nadanie patentu
strzeleckiego, do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz dowód uiszczenia na konto
Polskiego Związku Sportowego opłaty za egzamin wysokości 400zł.
Przy wypełnianiu wniosku należy podjąć decyzję z jakiego rodzaju broni chcemy
korzystać: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa? Można zaznaczyć każdy typ broni wiąże się
to jedynie z tym, że będziemy musieli zdać egzamin praktyczny z tych trzech rodzajów broni.
Sam egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem podejścia do
części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej, która składa się z testu liczącego 10 pytań
do każdego z pytań mamy 3 odpowiedzi, z których musimy wybrać jedną poprawną, czas 30min.
Warunkiem zdania jest poprawna odpowiedź na wszystkich 10 pytań.
Pytania są z zakresu:

•

ustawy o broni i amunicji, oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

•

kodeksu karnego dot. przestępstw związanych z bronią,

•

regulaminów strzeleckich,

•

budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych,

•

podstaw bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.
Po zdanej teorii podchodzimy do egzaminu praktycznego, aby go zaliczyć należy uzyskać

odpowiednie skupienie na tarczy, oraz zaprezentować bezpieczna technikę posługiwania się
bronią.
Szczegółowy opis przeprowadzania egzaminu zawiera: „Regulamin PZSS egzaminów
stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego”.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZĘŚCI PRAKTYCZNBEJ EGZAMINU
Strzelanie z pistoletu kal. 5,6mm, bądź centralnego zapłonu kal. 7,62 – 9,65:

•

tarcza TS2,

•

odległość 25m.,

•

5 strzałów,

•

można strzelać oburącz,

•

czas 5min.,

•

Wynik pozytywny jeżeli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w
pierścieniu o średnicy 15cm (do „ósemki”).

LUB

Strzelanie z pistoletu pneumatycznego kal. 4,5mm:
•

tarcza do konkurencji pistolet pneumatyczny (Ppn)

•

odległość 10m.,

•

5 strzałów,

•

Czas 5min.,

•

Wynik pozytywny jeżeli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w
pierścieniu o średnicy 5cm

Strzelanie z karabinu kal. 5,6mm:
•

tarcza TS1,

•

odległość 50m.,

•

5 strzałów,

•

postawa leżąc

•

czas 5min.,

•

Wynik pozytywny jeżeli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w
pierścieniu o średnicy 5cm

LUB

Strzelanie z karabinu pneumatycznego kal. 4,5mm:
•

tarcza do konkurencji karabin pneumatyczny (Kpn),

•

odległość 10m.,

•

5 strzałów,

•

czas 5 min.,

•

postawa stojąc,

•

Wynik pozytywny jeżeli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w
pierścieniu o średnicy 2cm.

Strzelanie ze strzelby gładkolufowej:

•

Cel – lecący rzutek (konkurencja trap),

•

Odległość od wyrzutni 15m,

•

Czas 6min.,

•

Postawa stojąc,

•

5 strzałów,

•

Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 3 rzutków.

LUB
•

5 celów reaktywnych (np. poppery),

•

Odległość co najmniej 10m.,

•

5 strzałów,

•

Czas 3 min.,

•

Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów.

Trzecim warunkiem aby otrzymać pozwolenia na broń do celów sportowych jest
posiadanie licencji. W tym celu po zdanym egzaminie na patent strzelecki składamy wniosek o
wydanie licencji zawodniczej PZSS. Wnosimy opłatę wysokości 70zł na konto klubu.
Licencja ważna jest przez rok kalendarzowy, także co roku musimy ją odnawiać. Jest to o tyle
ważne, że posiadania licencji Polskiego Związku Sportowego stanowi trzecią ważną przyczynę
do wydania pozwolenia na broń w celach sportowych, a co za tym idzie jeżeli nasza licencja straci
ważność organ wydający pozwolenie na broń uchyli decyzję administracyjną w wyniku której
uzyskaliśmy pozwolenie.
Aby utrzymać licencje należy wziąć udział w zawodach strzeleckich, na których jest obecny
obserwator Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, tylko takie zawody liczą się do
odnowienia licencji. Dodatkowo musimy odbyć określoną liczbę startów w takich zawodach.
Dla konkurencji pistolet będą to 4 starty w zawodach, dla karabinu 2 i dla strzelby również 2.
Zatem jesteśmy w połowie drogi do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych.
Spełniliśmy już ustawową przesłankę jaką jest ważna przyczyna do posiadania broni czyli
jesteśmy członkami stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, posiadamy kwalifikacje sportowe
(patent strzelecki) i mamy licencję polskiego Związku Sportowego (Licencja zawodnicza PZSS).
Musimy jeszcze udowodnić, że nie stanowimy zagrożenia dla samego siebie, porządku
lub bezpieczeństwa publicznego. W tym celu zobowiązani jesteśmy wykonać badania lekarskie i
psychologiczne. Koszt takich badań to około 300zł, można je zrealizować w przeciągu kilku
godzin. Przeprowadzenie takich badań sugeruję zostawić na sam koniec, ponieważ ich ważność
jest ograniczona i wynosi 2 miesiące. Wykaz lekarzy upoważnionych do badań lekarskich
znajduje się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów udajemy się do Wydziału Postępowań
Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (WPA).
Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie
pozwolenia na broń, wniosek ten powinien zawierać:
•

Cel w jakim ma być wydane pozwolenie.

•

Rodzaj broni o jaką się ubiega.

•

Liczbę egzemplarzy broni.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
•

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne ( podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dn. 17 grudnia 2015r.).

•

Dowód wykonania opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. za wydanie pozwolenia,
wpłaconej na konto Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5 : PKO BP 52 1020 2313 2672
0211 1111 1111 (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Numer konta

znajduje się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zakładka
BIP/pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony/pozwolenia na broń.
•

Ksero patentu strzeleckiego.

•

Ksero licencji.

•

Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego.

•

Dwa zdjęcia w formacie 3cmx4cm.

Komplet dokumentów możemy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice,
lub dostarczyć osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy
ulicy Lompy 19. Policja ma 1 miesiąc na rozpatrzenie wniosku. W tym czasie przeprowadzany
jest między innymi wywiad środowiskowy.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez WPA i otrzymaniu pozwolenia na broń jednakże nie
jesteśmy jeszcze uprawnieni do zakupu broni i amunicji.
Aby móc kupić broń potrzebne jest zaświadczenie uprawniające do jej nabycia czyli tzw.
promesa na zakup broni, wydawana jest na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń, koszt
to 17zł na jedną sztukę broni. (Wpłaty dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice ul.
Pocztowa 5, albo przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice: PKO BP 52 1020 2313 2672 0211
1111 1111).
Czas oczekiwania na wydanie to maksymalnie 7 dni. Z takim zaświadczeniem udajemy się do
licencjonowanego sklepu z bronią zostawiamy promesę i kupujemy broń, trzeba pamiętać o
terminie rejestracji broni w WPA termin ten wynosi 5 dni.
Organ wydający pozwolenie na broń ma prawo do sprawdzenia czy odpowiednio
przechowujemy broń. O prawidłowym przechowywaniu broni stanowi: Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia, oraz
ewidencjonowania broni i amunicji. Możemy wyczytać z tego rozporządzenia, że musimy
zaopatrzyć się w sejf co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Broń w sejfie przechowuje
się rozładowaną z odłączonym magazynkiem.

Koszt uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych:
•

100zł – wpisowe do TS Temida,

•

30zł – miesięczna składka członkowska (3miesiące – 90zł)

•

400zł – egzamin na patent strzelecki,

•

Ok. 50zł – lekarz medycyny sportowej,

•

70zł – wydanie licencji sportowej PZSS,

•

Ok. 300zł – badania lekarsko psychologiczne,

•

242zł – opłata administracyjna do WPA.

•

RAZEM – ok. 1.250zł

Do kosztów należy doliczyć starty w zawodach, jedna konkurencja opłata startowa od
20-40zł, należy doliczyć także koszt amunicji, wypożyczenia broni oraz dojazdu na strzelnicę.
Aby utrzymać pozwolenie na broń, trzeba pamiętać o corocznym odnawianiu licencji
wiąże się to z określoną liczbą startów w zawodach i przedłużeniem licencji na portalu PZSS.

Podstawa prawna:
o

Ustawa o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999r.

o

Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010r.

o

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989r.

o

Ustawa o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006r.

o

Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r.

o

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2015r.

o

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014r. w sprawie
przechowywania, noszenia, oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

o

Regulamin PZSS egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania
sportu strzeleckiego.

Opr. Bartłomiej Mondel

