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WSTĘP 
 

 

Nasz Poradnik adresowany jest do wszystkich tych którzy chcieliby uprawiać sport strzelecki i uzyskać 

pozwolenie na własną broń palną sportową, a nie bardzo wiedzą jak do tego się zabrać lub mają 

problemy z poruszaniem się gąszczu różnorodnych przepisów i wymagań. 

Jak się dalej okaże, nie taki diabeł straszny jak go malują, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie  w wyroku z dnia 16 października 2009 r. (sygn. Akt II SA/Wa417/2009) orzekł,                               

że „z żadnego przepisu prawa nie wynika, że tylko status wybitnego zawodnika sportów strzeleckich 

uzasadnia przyznanie pozwolenia  na broń, a prawo do broni nie jest nagrodą za wybitne osiągnięcia 

sportowe” 

Tak więc niemal każda osoba dorosła, która udowodni że nie stanowi zagrożenia dla samej siebie, 

porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni, może  

pozwolenie na broń sportową bez większych problemów uzyskać.  

Taką ważną przyczyną  jest wg ustawy udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o 

charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych (niekoniecznie 

mistrzowskich) oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – którym w tym przypadku 

jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

Szczegółowo o wszystkich wymaganiach warunkujących uzyskanie pozwolenia na broń przeczytają 

Państwo w dalszej części opracowania. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do zapoznania się  z poradami zawartymi w części 

czwartej opracowania, w której zajmujemy się pozwoleniami  na broń palną sportową do celów 

kolekcjonerskich. Cechą charakterystyczną tych pozwoleń jest to, że oprócz przynależności do 

stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i po przejściu ww. procedury,  nie ma żadnych innych 

wymogów warunkujących ich utrzymanie.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
 

PATENT I LICENCJA STRZELECKA 

Na początek krótka informacja o tym czym jest broń palna sportowa. W myśl art. 10 ust. 4 ustawy                      

o broni i amunicji pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania 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) 

a więc zdecydowaną większość tego o czym byście marzyli. 

Oto lista czynności jakie należy wykonać żeby osiągnąć wymarzony cel jakim jest uzyskanie 

pozwolenia na broń palną sportową: 

1. Wstąpienie do klubu strzeleckiego, 

2. Zdanie egzaminu na Patent Strzelecki   (po trzech miesiącach przynależności do Klubu), 

3. Wniosek o wydanie Licencji sportowej, 

4. Wykonanie badań u uprawnionego lekarza  i psychologa, 

5. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego, 

6. Uiszczenie opłaty skarbowej, 

7. Dwa zdjęcia w formacie 3 x 4 cm, 

8. Skompletowanie dokumentów i wysłanie wniosku o pozwolenie na broń palną sportową do 

właściwego WPA KWP (w przypadku Mazowsza jest to WPA KWP z/s w Radomiu). 

 

<> 

Wstąpienie do klubu 
Aby przystąpić do Klubu Żołnierzy Rezerwy „WIARUS” w Płocku należy wypełnić deklarację 

członkowską (druk Deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania) + Karę Ewidencyjną 

członka Klubu oraz dostarczyć  INFORMACJĘ O OSOBIE z punku informacyjnego Krajowego Rejestru 

Karnego (do uzyskania w Sądzie). 

Wstąpienie do K. Ż. R. „WIARUS” związane jest z opłaceniem wpisowego w wysokości 100 zł.                              

oraz składek członkowskich w wysokości 160 zł/rok, które powinny być opłacone do końca 

pierwszego półrocza. 

Patent strzelecki 
Do uprawiania strzelectwa niezbędne jest posiadanie dokumentu, stwierdzającego posiadanie 

odpowiednich kwalifikacji, zwanego Patentem Strzeleckim. Nadaje go, zawiesza i cofa Komisja 

Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 



Warunkiem uzyskania Patentu Strzeleckiego jest: 

1. przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu zrzeszonego w PZSS 

    (posiadającego tzw. Licencję Klubową PZSS) 

 2.  złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego        

     przez: 

a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych                               

do    uprawiania strzelectwa, 

b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy                                

do klubu należącego do PZSS oraz potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia wstępnego. 

3. zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez PZSS. 

Patent strzelecki uprawnia do: 

1. Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany, 

2. Ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS, 

3. Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego, 

4. Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. 

 

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI 
 

1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości:   

a) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;  

b) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;  

c) regulaminów strzeleckich;  

d) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;  

e) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z   

    bronią. *) 
Czas egzaminu teoretycznego – 20 min. 

3. Część praktyczna obejmuje:  
 

a) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;  

b) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania   

                  amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także 

                  postępowania w przypadku jej niesprawności;  

                c) sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni. 

 

*) WYJAŚNIENIE 

Zakres teoretyczny egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, znajomości przepisów Kodeksu 

Karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.  Są to przepisy dotyczące nielegalnego 

wyrabiania broni, posiadania broni, nielegalnego obrotu bronią oraz nieumyślnej utraty broni (art. 

263 kk).   Dodatkowo pojawią się na egzaminie pytania z zakresu obrony koniecznej (art. 25 kk.) oraz 

stanu wyższej konieczności. (art. 26 kk.) 



     

 

 

Opłaty: 

 

 

                                                               

Opłata Kwota Uwagi 

Wpisowe 100 zł 
Jednorazowa wpłata wnoszona w momencie wstępowania nowej 

osoby do klubu. 

 

Składka roczna 160 zł 
Składka roczna wnoszona przez każdego członka klubu. 

Składka powinna być wpłacona do końca I półrocza. 

Uwaga: składka roczna od osób do 21 roku życia wynosi 60 zł 

Wniosek o 

wydanie/przedłużenie 

ważności licencji 

PZSS 

50 zł 
Opłata wpłacana bezpośrednio przez zawodnika na konto PZSS 

lub za pośrednictwem Klubu. 

Egzamin na patent 

strzelecki 

 
400 zł 

Opłata wpłacana bezpośrednio przez zawodnika na konto PZSS 

 

Część praktyczna 

egzaminu 

na patent strzelecki 

(tylko do przedłużenia 
ważności licencji) 

400 zł 

I dyscyplina 

 

200 zł 

II dyscyplina 
 

200 zł 

III dyscyplina 

Opłata wnoszona do Klubu 

 
W przypadku gdy zawodnik w danym roku nie weźmie udziału w 

wymaganej przepisami liczbie startów w zawodach z 

obserwatorem WMZSS/PZSS, przedłużenie ważności licencji 

możliwe jest po zaliczeniu przez zawodnika części praktycznej 

egzaminu na patent. Za egzamin z pierwszej dyscypliny (np. 

pistolet) opłata wynosi 400 zł, za każdą następną dyscyplinę (np. 

karabin, strzelba) po 200 zł. 

Liczba dyscyplin objętych egzaminem zależy od decyzji zawodnika. 

 

 

 



Po zdaniu egzaminu na patent strzelecki powinniśmy otrzymać (po ok. miesiącu) z Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego następujący dokument:

 

A za dodatkową opłatą (wg tabeli składek i opłat PZSS) możemy otrzymać  PATENT  

na takim plastikowym kartoniku 

 

 

 

 

 



Licencja  Zawodnicza PZSS 
 

Posiadając Patent Strzelecki możemy wystąpić do PZSS o wydanie Licencji Zawodniczej.                               

Licencja wydawana jest na jeden rok kalendarzowy i co roku trzeba ją odnawiać. 

Aby ją „przedłużyć na kolejny rok” należy w roku poprzedzającym wykazać się  ośmioma startami – 

przy założeniu że Patent opiewa na pistolet, karabin i strzelbę - w tzw. Zawodach Sprawdzających                        

(z udziałem obserwatora wyznaczonego przez WMZSS lub Delegata technicznego PZSS),                               

przy czym w pierwszej konkurencji muszą to być cztery starty, a w pozostałych po dwa starty. 

Konfiguracje (4-2-2,  2-4-2,  2-2-4) konkurencji wybieramy samodzielnie. W jednych zawodach mamy 

możliwość wykonania do 5 startów (Psp, Pcz, Ksp, Kcz i S) 

 

Koszt licencji to 50 zł + 10 zł składka członkowska (od każdego posiadacza Licencji) do Warszawsko-

Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie. 

 

Klub Żołnierzy  Rezerwy „WIARUS”  każdego roku organizuje ok. dziesięciu  Zawodów 

Sprawdzających, jest więc dużo możliwości startów w celu odnowienia Licencji.    

Otrzymamy taki oto dokument: 

 



 

oraz podobny plastikowy kartonik: 

 

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ SPORTOWĄ 

 

Poświadczenie członkowstwa w Klubie  

Każda osoba występująca o pozwolenie na broń sportową musi uzyskać  w swoim macierzystym 

klubie zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego.  W naszym przypadku zaświadczenie 

takie podpisuje Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy „Wiarus” w Płocku lub inna osoba upoważniona 

przez Zarząd Klubu. 

Badania lekarskie i psychologiczne 

Badania lekarskie oraz psychologiczne przeprowadzane są przez uprawnionych lekarzy zgodnie                          

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich                               

i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru 

broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną 

(Dz. U. z 28 grudnia 2015 r. poz. 2210).  link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002210 

 



Dotychczasowa praktyka była taka, że to Klub zapraszał psychologa i organizował takie badanie w 

wyznaczonym przez nas miejscu, a cała procedura przebiegała w przyjaznej atmosferze, 

zaoszczędzając w ten sposób wiele nerwów wszystkim pretendentom do posiadania broni.  

Badania lekarskie „do pozwolenia na broń”, przeprowadza się koniecznie u lekarza wpisanego do 

rejestru  Komendanta Wojewódzkiego Policji .  Lista lekarzy i psychologów dostępna  jest na 

witrynie KWP, np. pod adresem:  http://www.kwp.radom.pl/rejestr-lekarzy,aw910,1127                           
Przykładowe orzeczenie lekarskie wygląda tak: 

 

Poprzedza  je tzw. Karta badania lekarskiego z wynikami badań m. in. ogólnego stanu zdrowia, 

narządów wzroku i słuchu, układu ruchu, układu nerwowego, narządu równowagi itp. 

 Dotychczas było tak, że to Klub ustalał zbiorowy termin badania lekarskiego „do pozwolenia” u 

uprawnionego lekarza, a tylko nieliczni  nasi członkowie załatwiali to na własną rękę. 

Wniosek o pozwolenie na broń palną sportową 

Wniosek składa się do terenowo odpowiedniego Wydziału Postępowań 
Administracyjnych  Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Mieszkańcy woj. mazowieckiego …jak niżej: 

Według informacji zawartych na stronie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w 
Radomiu wniosek o wydanie pozwolenia na broń składa się osobiście w Wydziale 
Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 
37/59)  lub za pośrednictwem poczty na adres: 

 
Wydział  Postępowań  Administracyjnych 
Komendy  Wojewódzkiej  Policji 
ul. 11 Listopada 37/59 
26 – 600 Radom 
 
 



Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń do wniosku dołącza: 
 

1)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej,, 
2)     aktualne orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, potwierdzające, że wnioskodawca może 

  dysponować bronią (UWAGA: orzeczenie nie może być wydane wcześniej niż trzy 
  miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia), 

3)     2 zdjęcia, 
4)     dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny posiadania broni, to jest: 

   dodatkowo do wniosku należy dołączyć: 
w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych: 
patent strzelecki i licencję zawodniczą. 
Policja bardzo często (czyli prawie zawsze) życzy sobie żeby szczegółowo uzasadnić 
potrzebę posiadania broni. Dotyczy to zwłaszcza ilości tzw. promes, czyli pozwoleń na zakup 
konkretnych egzemplarzy broni. 
         Wzory wniosków o pozwolenie na broń znaleźć możemy m. in. na stronie Ruchu 
Obywatelskiego Miłośników Broni (adres: http://www.romb.org.pl/?id=58 ) lub poprosić                     
o „wzór” Kolegów z Klubu, którzy przeszli już procedurę uzyskiwania pozwolenia, 
wydawanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 

Opłata skarbowa 

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia jednego rodzaju wynosi 242 zł.                               

Oznacza to, że jeśli wnioskodawca wystąpi jednocześnie o pozwolenie na broń sportową i pozwolenie 

na broń kolekcjonerską, to powinien uiścić opłatę w wysokości: 2 x 242 zł = 484 zł. 

            Jeśli wystąpi dodatkowo o dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej podczas 

organizacji, uczestnictwa lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych, to zapłaci 

dodatkowo 10 zł  opłaty skarbowej za wydanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA 

MATERIAŁY DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI 

 
R E G U L A M I N 

egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania 
sportu strzeleckiego 

 
Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549 
z późn. zmian), w nawiązaniu do Art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 
Nr 127 poz. 857.) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uchwala regulamin 
przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
uprawiania sportu strzeleckiego. 

§ 1 
Regulamin określa szczegółowe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jak 
również wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania, i cofania tych 
uprawnień, wzory dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, i uprawnienia oraz 
szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu sportu strzeleckiego. 
 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o sporcie strzeleckim, zwanym dalej "strzelectwem", należy 
przez to rozumieć strzelectwo w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.. 



 
§ 3 

Do uprawiania strzelectwa, w zakresie określonym w § 2 jest niezbędne posiadanie 
dokumentu stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego 
dalej „Patentem Strzeleckim”. 

§ 4 
Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich, które zdały stosowny 
egzamin przed komisją Polskiego Związku Łowieckiego mogą otrzymać patent 
strzelecki w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. W takim przypadku niezbędne jest 
zaświadczenie wydane przez Okręgową Radę Łowiecką właściwą dla wnioskodawcy. 
 

§ 5 
1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego, zwana dalej "KL PZSS". Orzeczenie w tej sprawie podpisuje 
przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 
2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1. jest Zarząd PZSS. 
3. Patent strzelecki nadaje się osobie pełnoletniej, która spełnia warunki określone w 
regulaminie. 

§ 6 
Patent strzelecki uprawnia do: 
1. uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany, 
2. ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we 
    współzawodnictwie sportowym, 
3. ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa, 
4. ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie       
    przepisów ustawy o broni i amunicji. 

§ 7 
Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest: 
1. ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia 
2. przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od 
    dnia złożenia wniosku 
3. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, 
    potwierdzonego przez: 
a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań 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. 
4. Zdanie egzaminu o którym mowa § 9-14 

§ 8 
1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS,         
    składająca się z co najmniej 3 członków. Prezes PZSS wyznacza bezpośredniego    
     organizatora oraz określa termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu. 

2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające uprawnienia     
    trenera, instruktora lub sędziego strzelectwa sportowego określonej dyscypliny    
    strzelectwa. 
3. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu i terminie egzaminów 
    za pośrednictwem strony internetowej. 

§ 9 
1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 
2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z: 
    1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie; 
    2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową; 
    3) regulaminów strzeleckich; 
    4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych; 



    5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 
3. Część praktyczna obejmuje: 
    1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy; 
    2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania           
        amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także 
        postępowania     w przypadku jej niesprawności; 
    3) sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni. 
4. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na 
    karcie egzaminacyjnej. 
5. Komisja może zadawać pytania dotyczące zagadnień o których mowa w ust. 3. 
6. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze 
    sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 3. 
7. Zawodnicy przystępujący do egzaminu na podstawie § 9 regulaminu przyznawania 
    licencji indywidualnych posiadający co najmniej trzecią klasę sportową w danej   
    dyscyplinie, zwolnieni są z części praktycznej egzaminu na patent. 
 

§ 10 
1. Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z     
     10 pytań (po 2 pytania z każdego zagadnienia wymienionego w § 9 ust. 2). 
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest    
       udzielenie     przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. 

     Wyjątek stanowią     pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji       oraz 
     zasad bezpieczeństwa. Błędna odpowiedź na te pytania powoduje nie      zaliczenie 
     egzaminu. 
3. Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut. 

§ 11 
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części: 
1) teoretycznej - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, 
2) praktycznej – zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego, obejmującego wyłącznie 
tę część egzaminu. 
 

§ 12 
Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia 
egzaminu. 

§ 13 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie 
komisji. 

§ 14 
Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana zdać część 
praktyczną z każdej z tych dyscyplin. 

§ 15 
1. KL PZSS może cofnąć uprawnienia do uprawiania strzelectwa o których mowa w Art.10b   
    ustawy o broni i amunicji w przypadkach: 
   1) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym, 
   2) niezdolności do uprawiania wybranej dyscypliny strzelectwa stwierdzonej przez lekarza,    
       o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, 
   3) odmowy poddania się badaniu na alkomacie lub testowi antynarkotykowemu 
   4) naruszenia regulaminów strzeleckich, 
   5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego 
       z przepisami posługiwania się bronią. 
2. KL PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.10.b ustawy o broni i amunicji w     
    przypadkach: 
    1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych, 



    2) stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, że podczas strzelania osoba strzelająca     
       znajduje się pod wpływem alkoholu (co najmniej 0,2 promila) lub pod działaniem      
       środków psychotropowych albo podobnie działających. 
 

§ 16 
KL PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych patentów strzeleckich która jest 
przechowywana w biurze PZSS. 

§ 17 
1. Wzór patentu strzeleckiego, o którym mowa w § 3 określa załącznik Nr 1 do niniejszego 
     regulaminu. 
2. Wniosek o nadanie patentu, o którym mowa w § 7 określa załącznik Nr 2 do niniejszego 
    regulaminu. 
3. Wzór karty egzaminacyjnej, określa załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 
4. Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu, określa załącznik Nr 4 do niniejszego 
    regulaminu. 

§ 18 
Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego uchwalono jako tekst jednolity na 
posiedzeniu Zarządu PZSS 24.04.2013 roku. 

§ 19 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2013 r. 
 
Załącznik nr 4 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU 
NA PATENT STRZELECKI 

 
Sprawdzian strzelecki przeprowadza się z wylosowanego rodzaju broni. 
 

STRZELANIE Z PISTOLETU 
1. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw) 

2. Odległość – 25 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 sztuk 

4. Postawa - stojąca 

5. Czas egzaminu – 6 minut 

6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

    mieści się w pierścieniu o średnicy 15 cm 
 
1. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet pneumatyczny (Ppn) 

2. Odległość – 10 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 sztuk 

4. Postawa - stojąca 

5. Czas egzaminu – 6 minut 

6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 5 cm 

 
STRZELANIE Z KARABINU 
1. Cel – tarcza do konkurencji: karabin dowolny (Kdw) 

2. Odległość – 50 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 sztuk 

4. Postawa - leżąca 

5. Czas egzaminu – 6 minut 

6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 5 cm 
 



1. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn) 

2. Odległość – 10 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 sztuk 

4. Postawa - stojąca 

5. Czas egzaminu – 6 minut 

6. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy 

mieści się w pierścieniu o średnicy 2 cm 

 
 
STRZELANIE ZE STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ 
1. Cel – lecący rzutek (konkurencja trap) 

2. Odległość od wyrzutni – 15 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 

4. Postawa - stojąca 

5. Czas egzaminu – 6 minut 

6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 3 rzutków 

 
1. Cel – 5 celów reaktywnych (np. poppery) 

2. Odległość od stanowiska – co najmniej 10 metrów 

3. Liczba strzałów – 5 

4. Postawa - stojąca 

5. Czas egzaminu – 3 minuty 

6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów 

 
Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny 
ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w § 9 w ust. 3. regulaminu 
egzaminów na patent strzelecki oraz zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego. 
Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu na patent strzelecki zostały przyjęte 

uchwałą Zarządu PZSS 22 kwietnia 2015 roku. 
 

 
Jak wygląda egzamin na patent strzelecki jeżeli…  to nasz Klub organizuje egzamin 

 
Zasady organizacji egzaminu na patent strzelecki ustala Polski Związek Strzelectwa 
Sportowego. Opisane są one w regulaminie egzaminów stwierdzających posiadanie 
kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego. (POWYŻEJ!!!) 
Dokument ten warto przeczytać, żeby wiedzieć, skąd co się wzięło. 
Warto znać stronę, na której są terminy egzaminów na patent.                                           
 Na egzamin na patent przychodzimy z wypełnionym wnioskiem o nadanie patentu 
strzeleckiego i potwierdzeniem wpłaty 400 PLN na konto PZSS  (lub 100 zł w 
przypadku osób które w roku 2016 skończyły lub skończą 18 lat).  
W naszym przypadku można też zapłacić gotówką i sporo osób tak robi (wpłata u sekretarza 
Komisji Egzaminacyjnej).  
Trzeba mieć ze sobą potwierdzenie wydrukowane z przelewu  internetowego lub inną postać 
dowodu wpłaty. 
 
Na WNIOSKU o nadanie patentu strzeleckiego potrzebne są dwie pieczątki: 

• macierzystego klubu sportowego, który oświadcza, że należysz do klubu od co najmniej  
3 miesięcy, przeszedłeś (przeszłaś) wstępne szkolenie, znasz przepisy i regulaminy, 

• lekarza medycyny sportowej, który stwierdza, że Twój stan zdrowia umożliwia strzelanie. 
 

� pierwszą pieczątkę załatwi Prezes naszego Klubu 
� drugą pieczątkę  lekarz medycyny sportowej,  który zostanie zaproszony na strzelnicę  

 i za 60 PLN zrobi szybkie badania, złoży podpis na wniosku  i przystawiał pieczątkę. 
� Potem rejestracja u kogoś, kto wygląda jak działacz PZSS w Warszawie (sekretarz komisji). 

    > Wpisuje dane z formularza do komputera, sprawdza dowody wpłat i przyjmuje wpłaty. 



Kolejka tu jest spora, bo idzie dość wolno.  
NO i teraz już egzamin teoretyczny. 
Po zarejestrowaniu udajemy  się do  sali egzaminacyjnej wraz z dokumentem 
tożsamości. 

Egzamin teoretyczny na patent strzelecki 
Egzamin polega na tym, że dostajemy test z 10 pytaniami, oceniającymi naszą wiedzę                              
z zakresu: 

1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie; 
2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową; 

---------------------------------------------------------------- 
3. regulaminów strzeleckich; 
4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych; 
5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z 

bronią. 
Wynika to bezpośrednio z regulaminu. 

Z każdej części mamy po 2 pytania, czyli łącznie 10.  
 
W pierwszych czterech nie wolno nam zrobić błędu. W sieci funkcjonuje kilka list pytań, ja wziąłem 
pierwszą z brzegu i w ramach przygotowań przejrzałem je pod kątem błędów, szukając dla każdej 
odpowiedzi podstawy — prawnej lub regulaminowej. Przykładowe pytania na część teoretyczną 
egzaminu wraz z odpowiedziami znajdziecie tutaj (goo.gl / UyelAi lub na Forum witryny KŻR 
WIARUS). Trochę brakuje jednak na tej liście wymienionych błędnych odpowiedzi, żeby było 
wiadomo, czego się spodziewać.  
Przykładowo, szczególnie upierdliwe dla większości osób,  są pytania z działu o budowie i danych 
technicznych broni strzeleckiej.  
Pytania z tego działu, tzw. pytania o pudełka (tj. o rozmiary pudełek, w których mieści się broń  
w poszczególnych kategoriach) są dość trudne. Trzeba spamiętać kilka parametrów dla każdej broni, 
a później na tej podstawie ocenić, czy np. poprawna jest odpowiedź o strzelbie kaliber 12  
i komorze nabojowej długości 76 mm, czy strzelbie 12 o komorze długości 86 mm, lub strzelbie kalibru 
10 o komorze długości 76 mm. (Tabele „pudełkowe” na str. 18 niniejszego opracowania) 
Ważne jest… by spokojnie czytać pytania i spokojnie podjąć decyzję. 
Chociaż stresu się raczej nie uniknie… 
Co istotne — jeśli nie zdamy teorii, nie przechodzimy dalej i musimy zdawać ponownie,                          
w innym terminie i co bardzo prawdopodobne… także w innym miejscu. 
W skład naszej Komisji wejdą:  Przewodniczący i Sekretarz – wyznaczeni pracownicy PZSS lub 
WMZSS w Warszawie… i dwaj członkowie Komisji – osoby z naszego Klubu. 

Egzamin praktyczny na patent strzelecki 
Część praktyczna jest różna dla poszczególnych rodzajów broni.  
A możemy zdawać egzamin na pistolet, karabin i strzelbę gładkolufową. 

Pistolet 
Akurat na naszym egzaminie sprawdzana jest umiejętność i wprawa w korzystaniu z pistoletu 
sportowego bocznego zapłonu – 5,6 mm MARGOLIN. 
Komenda „ładuj”.  
Ładuję magazynek, dołączam magazynek do broni i broń przeładowuję (wprowadzam nabój do 
komory nabojowej).  
Po kolejnej komendzie „START” - oddajemy po 5 strzałów do tarczy oddalonej o 25 metrów.  
Po wystrzelaniu pocisków wyjmuję magazynek, odciągam zamek, sprawdzam komorę nabojową, 
wkładam „przekładkę sygnalizacyjną” po czym odkładam broń na stanowisko strzeleckie…. 
Zasady postępowania przed, w trakcie i po strzelaniu będą wielokrotnie wałkowane aż do znudzenia… 
bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
 Egzaminator podchodzi do tarcz, „coś tam na niej” (skupienie przestrzelin) sprawdza, wraca                     
i ogłasza wynik egzaminu części praktycznej - „pistolet”. 



 

Karabin 
Tu też strzelamy z karabinu bocznego zapłonu, czyli innymi słowy popularnego kbks  (5,6mm SM-2) 
Dystans — 50 m, pozycja — leżąca. 
Oddajemy 5 strzałów do klasycznej tarczy „karabin sportowy”. 
Zasady postępowania przed, w trakcie i po strzelaniu będą również wałkowane… 
tak  by każdy bezpiecznie dla innych, siebie i samej strzelnicy potrafił się bronią posługiwać 
Później egzaminator podchodzi do tarcz i ponownie podaje wyniki z części praktycznej - „karabin”. 

Strzelba gładkolufowa 
Strzelanie na egzaminie dotychczas odbywało się na takiej samej zasadzie, jak dyscyplina trap, 
czyli strzelanie do odlatującego rzutka. 
Na 5 strzałów musieliśmy trafić 3.  
Na tej konkurencji  „kładło się” najwięcej egzaminowanych. 

Od końca  roku 2015 Polski Związek Strzelectwa Sportowego  do REGULAMINU wprowadził 
modyfikację, która daje możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego na patent ze 
strzelania strzelbą gładkolufową do popperów… czyli celów reaktywnych  tj. TP >>> Trafiłem – 
pada.  A to dlatego, że  na naszej strzelnicy nie ma możliwości strzelania do rzutków i zamiast 
tego będziemy strzelać ze strzelby gładkolufowej  typu „pump-action” do tzw. blaszek                                       
(co jest dużo łatwiejsze). 
 
By każdy poczuł się w strzelaniu ze strzelby pewnie będziemy organizować dodatkowe „treningi 
strzelbowe”:  

� z  tzw. strzelby pump-action (czyli popularnej „pompki”) na strzelnicy w Płocku,  
� dla chętnych pragnących posmakować strzelania „TRAPA”, ze strzelby gładkolufowej typu 

„bock” , także strzelanie do rzutków – na strzelnicy w Karolewie. 
O terminach takich treningów informujemy mailowo !!! 

Co po niezdanej praktyce? 
Po niezdanej praktyce można zdawać powtórkę, która odbywa się nie wcześniej, niż 7 dni po 
egzaminie.  
Na pewno warto zdawać powtórkę, za 100 PLN, niż cały egzamin za 400 PLN.  

Tym bardziej, gdyby później miało się wyłożyć (dla odmiany) na części teoretycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE STRZELECKIM 
 

§ 1 
 

1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiada sędzia główny zawodów oraz sędzia 
prowadzący strzelanie, posiadający licencję sędziego strzelectwa przyznaną przez Polski Związek 
Strzelectwa Sportowego.  
2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu 
rekreacyjnym odpowiada prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w 
rozporządzeniu MSWiA z 6 października 2011 roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418). Uprawnienia o 
których mowa posiadają osoby posiadające aktualną licencję sędziego lub trenera wydaną przez 
Polski Związek Strzelectwa Sportowego.  
 

§ 2 
 

1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin 
strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.  
2. Za organizację działań o charakterze ratunkowym na strzelnicy odpowiada kierownik strzelnicy.  
 

§ 3 
 

Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.  
1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.  
2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.  
3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.  
4. Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za 
zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.  
5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.  
6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.  
7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt, dopiero 
po komendzie prowadzącego strzelanie.  
8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.  
9. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.  
10. Po komendzie „ROZŁADUJ” broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory 
nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.  
11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek 
otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.  
12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", 
"ROZŁADUJ" i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są wykonywane, 
a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny .  
13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba 
przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.  
14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie 
należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do 
kontroli prowadzącemu strzelanie.  
15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, 
która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.  
16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie 
stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.  
17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów 
strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.  
18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub 
opiekunów.  

§ 4 

Zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęto uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 roku 

 



 

Tabele parametrów pistoletów i karabinów wg ISSF                                                                  
(to jest b. częsty temat pytań egzaminacyjnych) 

 

 

 

 



 

Zestawienie  przepisów karnych obowiązujących w strzelectwie: 

art. 263 kk. 

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,  

       podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,  

       podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej,  

       podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,  

       podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Dodatkowo pojawią się na egzaminie pytania z zakresu obrony koniecznej (art. 25 kk.) oraz stanu 

wyższej konieczności. (art. 26 kk.) 

art. 25 kk.     (obrona konieczna)                                                                                                                                                                    

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro    

chronione prawem. 

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony 

 niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić 

od jej wymierzenia.  

§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia 

usprawiedliwionych  okolicznościami zamachu. 

§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc 

bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi 

wyłącznie w cześć lub godność tej osoby. 

art. 26 kk.  (stan wyższej konieczności) 

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek 

dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość 

niższą od dobra ratowanego.  

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca 

 dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.  

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a   

nawet  odstąpić od jej wymierzenia.  

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem 

 się na niebezpieczeństwo osobiste.  

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być 

spełniony. 

Rozdział 5  UoBiA 

Przepisy karne Art. 50.  

Kto porzuca broń palną lub amunicję, która  pozostaje  w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia  wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Art. 51.  

1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo 

miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, 

podlega karze aresztu albo grzywny.  

2. Tej samej karze podlega, kto:  



1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;  

2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;  

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, 

nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w 

terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;  

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo 

środka zastępczego; 

 

5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej 

broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia 

obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;  

5a) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez 

zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do 

wywozu broni;  

 

5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskie-go Unii Europejskiej albo wywozi z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez 

zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;  

 

5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskie-go Unii Europejskiej inną broń niż 

broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;  

 

5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń 

palna bez zgody właściwego organu Policji;  

6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi 

pocztowe; ©Kancelaria Sejmu s. 33/34 2014-04-22  

7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;  

8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia 

broni i amunicji;  

9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na 

podstawie odrębnych przepisów;  

10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji 

w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwe-go do 

spraw wewnętrznych;  

11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami;  

12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;  

13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, 

karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;  

14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy 

sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy 

sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w 

nich udział.  

3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:  

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do 

posiadania broni,  

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,  

podlega karze grzywny.  

4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby 

przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.  

5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia. 



Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji                                                 
(tekst na podst. Dz. U. z 2012 r. poz. 576)                                                                    

fragment dot. pozwoleń na broń 

Art. 9  

6. Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych 

oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony. 
7. Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 

stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową. 

            (Art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2  „Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach                                                                                              

                 1)  ochrony osobistej;                                                                                                                                                                                                   

                 2) ochrony osób i mienia...”) 

Art. 10 

7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej 

noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. 

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich 

lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji. 

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej 
broni przez osobę posiadającą broń. 

Art 10b. 

1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji 

potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w tych sportach. 

2. Dokument o którym mowa w ust. 1 wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek 

sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 

857, z późn. zm.). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; 
opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. 

 

Art 11. 

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 

8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego; 

9) posiadania broni pneumatycznej; 

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz 
replik tej broni. 

11) Posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm. 

 

Art 13. 

1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek 

rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt. 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11. 
(Art. 11 pkt. 1 „ broni w zbiorach muzealnych”, 

              pkt  4 „przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią”, 

               pkt 5 „dysponowanie bronią przekazana w celu pozbawienia cech użytkowych”, 

              pkt 7 „paralizatorów o energii poniżej 10 mA”, 



              pkt 8 „ ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego”, 

              pkt 10 „broni palnej rozdzielnego ładowania sprzed 1885 r. i jej replik”, 

              pkt 11 „broni alarmowej o kalibrze do 6 mm”.) 

 

Art. 18 

1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 

wydano: 

                       1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa  w         

                         art. 10 ust. 7; 

                                       (Art. 10 ust. 7  „Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia,                          

                                       co  potwierdza  w legitymacji posiadacza broni”) 

                   4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po      

                      użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka   

                      zastępczego. 

4. Właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń jeżeli ustały okoliczności faktyczne, 

które stanowiły podstawę do jego wydania. 

5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę 

posiadającą pozwolenie: 

              4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni amunicji, o których        

                  mowa w art. 32; 
                           (Art. 32  ust. 1 „Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób    

                            nieuprawnionych.”) 

                6) zasady, o której mowa w art. 45. 

                           (Art. 45 „ Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i    

                           sportowych tylko na strzelnicach.”) 

 

 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń 
(kolokwialnie mówiąc…) 

 
POZWOLENIE NA BROŃ COFA SIĘ ZA:                                                                                                              

>Nie przestrzeganie warunków pozwolenia,                                                                                                                   

>Przynależność do osób z problemami lub nie mających stałego pobytu w RP,                                                                              

>Nie zawiadamianie o utracie broni,                                                                                                                         

>Przemieszczanie się pod wpływem alkoholu, nawet z bronią rozładowaną. 

 

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA POZWOLENIA:                       

> Ustały okoliczności przyznania,                                                  

>Nie zarejestrowano broni w ciągu 5 dni,                                    

>Nie poddano się badaniom lekarskim,                                          



> Nie zawiadomiono o zmianie miejsca stałego  pobytu - 14 dni,                      

> Nie stosowanie się do zasad przechowywania, przenoszenia,  

>Wywóz za granicę bez zgody,                                                 

> Strzelanie poza strzelnicami,                                               

> Użyczenie broni osobie nieupoważnionej. 

Wydania  POZWOLENIA ODMAWIA SIĘ OSOBOM:                                                                                     

> Temu kto nie zdał egzaminu,                                                                                                                             

> Temu kto nie okazał badań lekarskich i psychologicznych. 

POZWOLENIE NIE MOŻE BYĆ WYDANE NA BROŃ I AMUNICJĘ  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNĄ:                                                      
> Samoczynną,                                                                                  

> Imitującą inne przedmioty,                                                                                                                                                                                         

> Której nie można wykryć wykrywaczami,                                                                                                                                                                  

>Amunicję mającą rdzeń twardszy od ołowiu,                                                                                                                                            

>Wyposażoną w tłumik,                                                                                                                                                                                       

>Amunicję wypełnią  materiałami wybuchowymi,                            ,                                                                                                                        

>Amunicję podkalibrową z płaszczem z tworzyw sztucznych,                                                                                                                  

>Wytworzoną niefabrycznie. 

POZWOLEŃ NIE WYDAJE SIĘ OSOBOM:                                          

>Nie mającym 21 lat                                                                            

>Z zaburzeniami psychicznymi,                                                        

>Z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego,                  

>Uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.                  

>Nie mającym stałego pobytu w RP,                                    

>Stanowiącym zagrożenie dla siebie lub porządku publicznego.                 
- w tym skazanym. 

POZWOLEŃ MOŻNA ODMÓWIĆ OSOBOM:                 

>Noszącym broń wbrew zakazowi z pozwolenia,                                                

>Nie rejestrowały broni w ciągu 5 dni,                                                    

>Nie zawiadomiły o utracie broni w ciągu 24 godz.                                       

>Nie zawiadomiły o zmianie stałego pobytu - w 14 dni,                       

>Łamiącym zasady przechowywania, noszenia broni,                      

>Noszącym broń po spożyciu alkoholu, nawet rozładowaną 

 
 

 
 

Przykładowe pytania egzaminacyjne na patent strzelecki 
  

UWAGA: na stronie Klubu Żołnierzy Rezerwy WIARUS  www.strzelnicaplock.pl/   w dziale Forum, w 
zakładce  Przepisy, Regulaminy, znajduje się temat: Materiały szkoleniowe do patentu strzeleckiego 
- w którym znajdziemy znacznie więcej pytań egzaminacyjnych. 
 
 
Patent strzelecki jest dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
uprawiania sportu strzeleckiego, o którym mowa m.in. w art. 10.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o 
broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576). 



Zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
uprawiania sportu strzeleckiego PZSS, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, 
przy czym w części teoretycznej sprawdza się znajomość  
(§ 9. p. 2. regulaminu): 

1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie; 
2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową; 
3. regulaminów strzeleckich; 
4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych; 
5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

 Na części teoretycznej, zgodnie z § 10 regulaminu, mamy 10 pytań, po 2 z każdego 
zagadnienia, popełnić możemy tylko 1 błąd, ale wyłącznie w sześciu ostatnich pytaniach. Na 
pytania dotyczące ustawy oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzi musimy udzielić bezbłędnie. 
Czas trwania części teoretycznej: 20 minut. 

 Ponieważ na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się przepisy dotyczące posiadania broni, 
przejrzałem znalezione w Internecie pytania pod kątem poprawności odpowiedzi.  
Dla każdego z pytań starałem się odnaleźć źródło takich, a nie innych zapisów (podałem je 
kursywą w nawiasie, po odpowiedzi). W kilku przypadkach dokonałem korekt, w kilku dodałem 
własne komentarze. W kilku miejscach nie udało mi się odnaleźć źródła, będę wdzięczny za 
uzupełnienie — te pytania bez odnalezionego źródła pozostawiłem bez wytłuszczenia. 
Zanim zaczniesz się uczyć z tych pytań, sprawdź, czy konkretne akty prawne wciąż obowiązują!  
Po tym ostrzeżeniu możesz przejść już do samych pytań. 
 

Ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej postawie 

Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję: 
tak;  
(art. 5.1. ustawy o broni i amunicji, dalej: uobia) 
Istotnymi częściami broni palnej są: 
szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, komora zamkowa, zamek oraz bęben 
nabojowy;  
(art. 5.2. uobia) 
Bronią szczególnie niebezpieczną jest: 
samoczynna broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość;   
(art. 10.5.1) uobia) 
Bronią szczególnie niebezpieczną jest: 
broń palna, wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika 
huku;  
(art. 10.5.3) uobia) 
Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej: 
każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być 
przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku 
działania materiału miotającego;  
(art. 7.1. uobia) 
Amunicją są wyłącznie: 
naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej;  
(art. 4.3. uobia) 
Bronią szczególnie niebezpieczną jest: 
broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli 
osób  i bagażu;  
(art. 10.5.4) uobia) 
Istotnymi częściami amunicji są: 
pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi 
lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, 
spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu 



strzelniczego;  
(art. 5.3. uobia) 
Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: 
amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym 
z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni 
gładkolufowej;  
(art. 10.6.3) uobia) 
Czy wolno posiadać amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami półpłaszczowymi i 
rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody: 
tak; 
 
Komentarz od użytkownika forum iweb: 
Nowelizacja [uobia -- przyp. KL] z 2011 r. uchyliła rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 
r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji[...] (Dz.U. 2000.19.240), 
włączając katalog amunicji szczególnie niebezpiecznej do treści ustawy pod art. 10 ust. 6 UoBiA. 
Wyłączono z tego katalogu m. in. „amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami 
półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu 
przeszkody” (par. 2 pkt 5 uchylonego rozporządzenia). 

Czy wolno posiadać amunicję wykonaną niefabrycznie, w tym także taką, do 
której wytworzenia wykorzystano fabrycznie nowe elementy amunicji: 
tak, pod warunkiem, że amunicja ta została wytworzona na własny użytek przez osobę 
posiadającą pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską;  
(art. 10.6.4) uobia) 
Bronią pneumatyczną jest wyłącznie: 
niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu 
jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to do 
rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element 
ją zastępujący przekracza 17J;  
(art. 8. uobia) 
Bronią palną jest wyłącznie: 
broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa; 
 
Komentarz użytkownika forum iweb: 
Wydaje mi się, za podstawę prawną należałoby uznać art. 4 ust. 1 pkt 1 UoBiA, przy czym użycie 
słowa „wyłącznie” w treści pytania jest raczej niefortunne. 

Bronią szczególnie niebezpieczną jest: 
broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej 
przeznaczenia, a także broń imitująca inne przedmioty; 
(art. 10.5.2) uobia) 
Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: 
amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi 
substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pociski do takiej amunicji; 
(art. 10.6.1) uobia) 
Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: 
amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału 
twardszego niż stop ołowiu; 
(art. 10.6.2) uobia) 
Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: 
amunicja wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia 
wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji 
wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, 
sportową lub kolekcjonerską;  
(art. 10.6.4) uobia) 
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ważne jest: 
bezterminowo;  
(załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 21.03.2013 r. w sprawie 



wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, 
legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej 
broni, dalej: rwl) 
Broń palną można posiadać wyłącznie: 
na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce 
stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, 
komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie 
pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej;  
(art. 9.1. uobia) 
Czy organy Policji mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni: 
tak;  
(art. 10.7. uobia) 
Nabywca broni ma obowiązek ją zarejestrować w ciągu: 
5 dni od dnia zakupu;  
(art. 13.1. uobia, załącznik nr 2 do rwl) 
Pozwolenie na broń – z wyłączeniem broni sportowej i myśliwskiej – wydaje się osobie, 
która ukończyła: 
21 rok życia;  
(art. 15.1.1) i 15.2. uobia) 
Czy osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, obowiązana jest 
dołączyć do niego orzeczenie lekarskie i psychologiczne: 
tak;  
(art. 15.3. uobia) 
Osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów sportowych jest obowiązana przedstawić 
właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne: 
nie ma takiego obowiązku;  
(dla celów ochrony osobistej – tak, co 5 lat,  art. 15.4. uobia) 
Czy organy Policji mają prawo zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń, poddaniu się 
badaniom lekarskim i psychologicznym: 
tylko w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka wykazuje istotne 
zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub substancji 
psychoaktywnych, ograniczoną sprawność psychofizyczną oraz zaburzenia psychiczne, o 
których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;  
(art. 15.5. uobia) 
Amunicję można nabywać na podstawie: 
legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest 
określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia 
podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji;  
(art. 14. uobia) 
Broń pneumatyczną można posiadać wyłącznie: 
na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze 
względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego 
podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – 
właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej;  
(art. 9.4. uobia) 
Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 
posiadania broni pneumatycznej;  
(art. 11.9) uobia) 
Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: 
bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm;  
(art. 10.4.4)a) uobia) 
Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: 
centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm;  
(art. 10.4.4)b) uobia) 
Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: 
gładkolufowej;  
(art. 10.4.4)c) uobia) 



Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, 
stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń do celów sportowych lub łowieckich może 
być wydane osobie mającej ukończone: 
18 lat  
(art. 15.2. uobia) 
Za ważną przyczynę wydania pozwolenia na broń do celów sportowych uważa się w 
szczególności: 
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie 
kwalifikacji sportowych potwierdzonych „patentem strzeleckim” oraz licencji właściwego 
polskiego związku sportowego;  
(art. 10.3.3) uobia) 
Czy dopuszcza się zbywanie broni i amunicji pomiędzy osobami posiadającymi 
pozwolenie na broń: 
tylko pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni;  
(art. 21.1. uobia) 
Broń zakupioną na podstawie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni 
należy zarejestrować w ciągu: 
5 dni od daty zakupu;  
(art. 13.1. uobia, załącznik nr 2 do rwl) 
Osoby fizyczne posiadające broń palną i amunicję do niej, są obowiązane przechowywać 
ją: 
w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 
50131-1 
(§ 5.1.  rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26.08.2014 r. w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dalej: rpn) 
Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub 
przeznaczenie: 
nie;  
(art. 6.1. uobia) 
Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Policję, nie później jednak niż w ciągu: 
24 godziny od chwili stwierdzenia utraty broni;  
(art. 25. uobia) 
Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany 
miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji, właściwy ze 
względu na nowe miejsce zamieszkania w terminie: 
14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;  
(art. 26. uobia) 
Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się 
przewożeniem i doręczaniem przesyłek jest: 
dozwolone, wyłącznie za pośrednictwem operatorów świadczących tego rodzaju usługi;  
(art. 36.1. uobia) 
Przywóz broni i amunicji z państw nie będących członkami Unii Europejskiej przez 
obywateli polskich wymaga: 
posiadania zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 
(art. 37.1. uobia) 
Wywóz broni i amunicji do niej za granicę przez obywateli polskich wymaga: 
wydania Europejskiej karty broni palnej lub zgody właściwego organu Policji;  
(art. 38.1 i 2. uobia) 
Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni traci swoją ważność: 
jest ważne bezterminowo  
(załącznik nr 2 do rwl) 
Czy osoba zgłaszająca przywóz broni i amunicji z zagranicy, a nie posiada pozwolenia na 
broń, jest obowiązana do niezwłocznego złożenia przywiezionej broni i amunicji do 
depozytu właściwego organu celnego: 
tak  
(art. 37.3. uobia) 



W rozumieniu ustawy o broni i amunicji noszenie broni oznacza: 
każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń; 
 (art. 10.9. uobia) 
Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w 
celach szkoleniowych i sportowych: 
tylko na strzelnicach;  
(art. 45 uobia) 
Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest : 
niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji;  
(art. 21.2. uobia) 
W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, wymogu uzyskania 
zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, organ Policji: 
może cofnąć pozwolenie na broń;  
(art. 18.5.5) uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie 
wydano: 
naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni;  
(art. 18.1.3) uobia) 
Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano: 
nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń;  
(art. 18.1.1) uobia) 
Właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która nosi 
broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowej albo 
środka zastępczego: 
cofa pozwolenie na broń;  
(art. 18.1.4) uobia) 
Czy właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej – pozwolenie na broń, a 
uchylającej się od obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i 
przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego: 
może cofnąć pozwolenie na broń;  
(art. 18.5.2) uobia) 
Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez 
osobę posiadającą pozwolenie: 
obowiązku rejestracji broni;  
(art. 18.5.1) uobia) 
Osobie, która nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia 
określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając 
zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych: 
cofa się obligatoryjnie pozwolenie na broń;  
(art. 18.1.1) uobia – z zastrzeżeniem, że tu mowa jedynie o ograniczeniach w pozwoleniu) 
W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, zasady użyczania 
broni osobie nieuprawnionej: 
organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń;  
(art. 18.5.7) uobia) 
W przypadku naruszenia zasady używania broni – która jest zdolna do rażenia celów na 
odległość – przez osobę posiadającą pozwolenie na nią w celach szkoleniowych i 
sportowych wyłącznie na strzelnicy: 
organ Policji może cofnąć pozwolenie;  
(art. 18.5.6) uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
należy do osób z zaburzeniami psychicznymi;  
(art. 18.1.2) uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;  
(art. 18.1.2) uobia) 



Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;  
(art. 15.1.6)a) uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko 
życiu         i zdrowiu; 
 (art. 15.1.6)b) pierwszy tiret uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia  
(art. 15.1.6)b) drugi tiret uobia) 
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano: 
nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego;  
(art. 18.1.4) uobia) 
Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, w przypadku: 
naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku rejestracji broni;  
(art. 18.5.1) uobia) 
Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń: 
jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania;  
(art. 18.4. uobia) 
Osoby posiadające broń palną, są zobowiązane do : 
przechowywania jej w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 
według normy PN-EN 50131-1 
 (§ 5.1. rpn) 
Broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni można użyczać 
osobom: 
które posiadają pozwolenie na taką broń;  
(art. 28 uobia) 
Czy wolno użyczać broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej 
broni osobom, które posiadają pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich: 
nie;  
(art. 28 uobia) 
Czy na podstawie legitymacji posiadacza broni sportowej można zakupić amunicję do 
broni odpowiadającej celom kolekcjonerskim: 
nie;  
(art. 14 uobia)  
Czy osoba deponująca broń w jednostce Policji ma prawo do dostępu do niej w celu 
okazania jej osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz oceny stanu broni: 
tak, ale dopiero po uzgodnieniu z jednostką deponującą;  
(§ 8.1. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 09.06.2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii 
Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie, 
dalej: rzd) 

 

 

 



Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową 

 
Czy na strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze 
strzelnicy, wchodzić na stanowiska strzeleckie: 
nie;  
(rozdział 1. p. 2.1) załącznika do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 
15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, dalej: rwr) 
Broń palną można przenosić na strzelnicy wyłącznie: 
rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach 
przeznaczonych do przenoszenia broni;  
(rozdział 2. p. 1. rwr) 
Czy na strzelnicy wolno używać broni innych osób korzystających ze strzelnicy: 
tak, ale tylko za zgodą użytkownika broni;  
(rozdział 1. p. 2.2) rwr) 
Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy 
wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem: 
bezwzględnie nie;  
(rozdział 1. p. 2.3) rwr) 
Wyjmowanie broni na strzelnicy odbywa się wyłącznie na: 
stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub 
trening strzelecki;  
(rozdział 2. p. 2. rwr) 
Komendę „STOP” może wydać: 
każda osoba, która uzna, iż istnieje zagrożenie na strzelnicy;  
(rozdział 3. p. 4. rwr) 
Na strzelnicy zwierzęta: 
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna;  
(rozdział 3. p. 5. rwr) 
Kiedy i w jaki sposób w czasie trwania konkurencji można odłożyć broń: 
tylko po wyjęciu magazynka i po wyjęciu naboju z komory nabojowej, z lufą skierowaną w 
stronę kulochwytu;  
(rozdział 2. p. 3. rwr, § 3 p. 6 dokumentu Ogólne Zasady Bezpieczeństwa w Sporcie Strzeleckim, 
przyjętego uchwałą zarządu PZSS 24.03.2013 r., dalej: ozb) 
Na zawodach strzeleckich z broni krótkiej na 25 m, magazynek ładujemy nabojami: 
po komendzie „ŁADUJ”; 

Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ROZŁADUJ!”? 
rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim;  
(§ 3 p. 10 ozb) 
Odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu jest: 
bezwzględnie zabronione;  
(§ 3 p. 6 ozb) 
Jakie czynności należy wykonać po komendzie „STOP!”: 
bezzwłocznie przerwać strzelanie;  
(§ 3 p. 9 ozb) 
Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ŁADUJ!”: 
należy załadować magazynek nabojami, następnie włożyć go do broni, wprowadzić 
pierwszy nabój do komory nabojowej i czekać na następne komendy prowadzącego 
strzelanie; 
Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest: 
na stanowisku treningowym lub strzeleckim lub w innym miejscu do tego wyznaczonym za 
zgodą prowadzącego strzelanie;  
(§ 3 p. 4 ozb) 
Czy prowadzący strzelanie może usunąć ze strzelnicy osobę nie stosującą się do 
jego poleceń: 



tak;  
(§ 3 p. 13 ozb) 
Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń musi być: 
rozładowana, zabezpieczona;  
(§ 3 p. 14 ozb) 
W środkach transportu publicznego, służących do przewozów pasażerów, broń przewozi 
się: 
w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych  
(§ 2. 1. rozporządzenia ministrów transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych i 
administracji z 21.04.2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu 
publicznego, dalej: rpb) 
Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego: 
powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, 
zdrowia lub mienia;  
(art. 35.1. uobia) 

Regulaminy strzeleckie 

Strzelectwo sportowe składa się z następujących dyscyplin: 
strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, strzelanie ze strzelby gładkolufowej  
(artykuł „Sport strzelecki – charakterystyka dyscypliny sportu” ze strony PZSS, dalej: charakterystyka) 
 
Za nie przestrzeganie regulaminów i przepisów w czasie trwania zawodów 
strzeleckich stosowane są następujące kary: 
ostrzeżenie, odjęcie punktów, dyskwalifikacja;  
(charakterystyka) 
Odległości strzelań, które obowiązują w konkurencjach zatwierdzonych 
przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) to: 
10 m, 25 m, 50 m, 300 m;  
(charakterystyka) 
Iloma nabojami ładowany jest pistolet dowolny w czasie zawodów strzeleckich: 
1 nabojem;  
(charakterystyka) 
Czy w konkurencji Pistolet sportowy 25 m można strzelać z rewolweru?: 
można, pod warunkiem zachowania regulaminowych ograniczeń dotyczących danej broni; 
(charakterystyka) 
Jakie są ograniczenia w ubiorze zawodników strzelających konkurencje pistoletowe 
według regulaminów zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu 
Strzeleckiego (ISSF)?: 
elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, ramion, nadgarstka, nóg lub 
kostek. Buty nie mogą zakrywać kostki;  
(p. 6.7.5.3. ogólnych przepisów technicznych ISSF) 
W strzelectwie sportowym konkurencja TRAP to strzelanie do rzutków: 
wyrzucanych ze schronu znajdującego się w odległości 15 m od linii stanowisk 
strzeleckich; 
(charakterystyka) 
W strzelectwie sportowym konkurencja SKEET to strzelanie do rzutków: 
wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej); 
 (charakterystyka) 
Które z niżej wymienionych konkurencji zaliczane są do dyscypliny strzelań ze 
strzelby gładkolufowej: 
skeet, trap, double trap, automatic trap;  
(charakterystyka) 
 
 
 



Budowa, zasada działania i dane techniczne broni do celów sportowych 

 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona 
do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) 
wykonanymi ze stopu ołowiu w tym: 
pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1500 g, oporze 
języka spustowego nie mniejszym niż 500 g, mieszczące się w pudełku w wewnętrznych 
wymiarach 420mm x 200mm x 50mm;  
(p. 8.12. przepisów dla strzelań pistoletowych ISSF, dalej: pISSF) 
 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona 
do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) 
wykonanymi ze stopu ołowiu, w tym: 
karabiny na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 5500 g, dowolnym 
oporze języka spustowego, w których odległość od wylotu lufy do końca celownika nie 
przekracza 850 mm;  
(p. 7.10. przepisów dla strzelań karabinowych ISSF, dalej kISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego 
zapłonu, w tym: 
pistolet dowolny to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″), o dowolnych 
wymiarach i ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego;  
(p. 8.12. pISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego 
zapłonu, w tym: 
pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze 5,6 mm (.22″) 
przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze wraz z rozładowanym 
magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz 
odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka 
spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych 
wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;  
(p. 8.12. pISSF) 
Amunicją używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być między innymi: 
amunicja bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (.22”) „long rifle”, której pociski są 
wykonane z ołowiu lub podobnego miękkiego materiału;  
(p. 8.4.4. pISSF, p. 7.4.6. kISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego 
zapłonu, w tym: 
karabin dowolny, to jest karabin jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″) przeznaczony do 
strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze nie przekraczającym 8000 g oraz dowolnym 
oporze języka spustowego;  
(p. 7.10. kISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w 
tym: 
pistolet centralnego zapłonu, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze od 7,62 mm (.30”) do 
9,65 mm (0.38″), o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 
g, o oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, długości lufy nie przekraczającej 
153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, 



mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;  
(p. 8.4.3.2. oraz p. 8.12 pISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w 
tym: 
karabin dowolny centralnego zapłonu, to jest karabin o kalibrze nie przekraczającym 8 mm 
(0.315″),dowolnym oporze języka spustowego, ciężarze całkowitym nie przekraczającym 
8000 g;  
(p. 7.10. kISSF) 
Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być między innymi: 
gładkolufowa broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 
12, z komorą nabojową o długości do 76 mm; 

Przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią 

Kto nosi broń po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo 
podobnie działającego środka podlega: 
karze aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.4) uobia) 
Kto porzuca broń palną lub amunicję do niej, która pozostaje w jego dyspozycji podlega: 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat;  
(art. 50 uobia) 
W stosunku do osoby, która nie dopełniła obowiązku rejestracji broni albo obowiązku 
zdania broni do depozytu można zastosować: 
karę aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.1) uobia) 
Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie 
nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie 
albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega: 
karze aresztu lub grzywny;  
(art. 51.1 uobia) 
Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i 
amunicji do tej broni podlega: 
karze aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.2) uobia) 
Kto posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie 
wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia 
właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia 
zmiany miejsca stałego pobytu podlega: 
kary aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.3) uobia) 
Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem 
pozostaje w jego dyspozycji, podlega wyłącznie: 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku;  
(art. 263. § 4. kodeksu karnego, dalej: kk) 
Stan wyższej konieczności jest to wyłącznie działanie w celu: 
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru 
chronionemu prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o 
wartości niższej od dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć 
inaczej; 
(art. 26. § 1-2 kk) 
Obrona konieczna to działanie wyłącznie w celu: 
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiegokolwiek dobro chronione 
prawem;  
(art. 25. § 1 kk) 



Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w razie przekroczenia granicy obrony 
koniecznej: 
tak, gdy jej przekroczenie było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami zamachu;  
(art. 25. § 3 kk – z zastrzeżeniem, że w tym art. „nie podlega karze”, a nie „sąd może odstąpić”) 
Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary bądź zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej: 
tak, gdy sprawca działał w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na 
jakiekolwiek dobro chronione prawem i zastosował sposób obrony niewspółmierny do 
niebezpieczeństwa zamachu;  
(art. 25. § 2 kk) 
Kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone 
przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej 
noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze: 
aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.10) uobia) 
Kto używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na 
odległość poza strzelnicami podlega karze: 
aresztu lub grzywny;  
(art. 51.2.11) uobia)  
Kto przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa nie będącego członkiem 
Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu 
broni i amunicji podlega karze: 
aresztu lub grzywny; 
 (art. 51.2.5) uobia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ CZWARTA 

STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERSKIE                             

- krótki poradnik 

Wszystkich zainteresowanych kolekcjonerstwem broni zachęcamy do przystąpienia do działającego 

w Płocku, przy ul. Gierzyńskiego 17, stowarzyszenia „WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju 

Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej”. 

 Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej sportowej                

tj. integrację środowiska kolekcjonerów, upowszechniania wiedzy dot. militariów, działalność 

muzealniczo – wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie oraz organizowanie spotkań pasjonatów 

kolekcjonerstwa, a także wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z kultywowaniem  36trzelec                             

36trzelec  36trzelectwa36.   

            Zgodnie z pkt. 9 a Statutu, swoje cele Stowarzyszenie realizuje także poprzez systematyczne 

doskonalenie i podnoszenie umiejętności sportowych swoich członków, opiekę trenerską, 

organizowanie treningów, zawodów i udział swoich członków w rywalizacji sportowej                               

– a więc także cele zbieżne z założonymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

 Stowarzyszenie WIARUS działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo                       

o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000548430.  

O jego charakterze kolekcjonerskim decydują zapisy Statutu uchwalonego na zebraniu 

założycielskim, przez członków założycieli, w dniu 13 grudnia 2014 roku. 

 Aby uzyskać pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim, konieczne jest zdanie 

egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących 

posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się bronią lub wykazanie 

okoliczności, które uzasadniają zwolnienie z egzaminu. 

 Taką okolicznością zwalniającą z egzaminu przed organem Policji jest posiadanie licencji 

zezwalającej na uprawianie 36trzelectwa sportowego. Istotne jest jednak to, że licencja zawodnicza 

PZSS  nie jest w przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego przesłanką wydawania pozwolenia na 

broń, jest tylko okolicznością, która powoduje zwolnienie od egzaminu przed organem Policji. 

 W związku z powyższym, wśród licznych pożytków z przynależności do stowarzyszenia 

kolekcjonerskiego, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że art. utrata licencji zawodniczej PZSS                    

nie powoduje powstania przyczyny do cofnięcia pozwolenia na broń, bo zgodnie z art. 18 ust  4 

ustawy o broni i amunicji: właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały 

okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.                               

 Ponieważ licencja nie stanowiła w tym przypadku podstawy wydania pozwolenia na broń,             

a jedynie podstawę zwolnienia od egzaminu, nie zachodzi przyczyna umożliwiająca cofnięcie 

pozwolenia. 



 Do podania na broń w celu kolekcjonerskim każdy wnioskodawca powinien dołączyć 

zaświadczenie dowodzące członkowstwa w stowarzyszeniu, podpisane zgodnie z zasadami 

reprezentacji opisanymi w statucie stowarzyszenia. Do zaświadczenia należy dołączyć odpis 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz statut stowarzyszenia (najlepiej poświadczony za zgodność przez 

sąd rejestrowy) 

 Broń palna posiadana w celu kolekcjonerskim może być wykorzystywana na strzelnicy. W 

oparciu o legitymację posiadacza broni w celu kolekcjonerskim, można nabyć także amunicję do tej 

broni. 

 Broń palną posiadaną w celu kolekcjonerskim można przenosić, zabronione jest tylko                               

(w myśl art. 10 ust. 8) noszenie broni załadowanej. 

Z ustawy o broni i amunicji jednoznacznie też wynika, że broni palnej posiadanej w celu 

kolekcjonerskim można używać na zawodach strzeleckich. 

 

* 

 
„ WIARUS” - STOWARZYSZENIE ROZWOJU STRZELECTWA 

i KULTYWOWANIA POLSKIEJ TRADYCJI HISTORYCZNEJ 

09 - 407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17 

KRS: 0000548430, NIP: 7743222724, REGON: 36111960 
 

Prezes Zarządu – Jarosław Kacprowicz tel. 604 916 288  
V-ce Prezes Zarządu – Wojciech Sokołowski tel. 602 465 166 

V-ce Prezes Zarządu - Witold Cezary Abramowski tel. 501 231 404 
  

Konto: PKO BP S.A. -  13 1020 3974 0000 5302 0292 1948 
 

 

OPŁATY : 

Wpisowe – 100 zł  

Składki członkowskie - 120 zł/rok  ( 30 zł / kw.) 

Tel. do kontaktu -  Wojciech Sokołowski - 602 465 166 
 



 

 

 

 

CZĘŚĆ PIĄTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 



 
D E K L A R A C J A  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Żołnierzy Rezerwy „WIARUS"          
Ligi Obrony Kraju w Płocku.                   

Oświadczam, że Statut LOK oraz Regulamin Klubu, jego cele i zadania są mi 
znane i będę je realizował. 

Tytułem wpisowego wpłacam kwotę 100,00  złotych (słownie: sto złotych 00/100) 

(w ramach wpłaconej kwoty „WPISOWEGO” każdy nowy członek klubu otrzymuje: klubową koszulkę, legitymację na karcie 

plastikowej z wprowadzonym kodem kreskowym umożliwiającym identyfikację w Klubowej Bazie Danych, znaczek klubowy. 

Pozostałe środki finansowe będą zagospodarowywane na zakup wyposażenia Klubu tj. ochraniacze słuchu, okulary ochronne, 

tarcze    strzeleckie    itp.-   zgodnie    z    Uchwalą    nr    2   Zarządu    Klub   z    dnia   13  lipca  2013     r.) 

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania bieżących składek członkowskich 

(kwartalnych, półrocznych, rocznych *). 

Jednocześnie    zgłaszam    chęć    uczestnictwa    w     pracach        sekcji: 

strzeleckiej / rekonstrukcyjnej / kolekcjonerskiej    * 

DANE PERSONALNE 

1. Nazwisko i imię:                        

2. Stopień wojskowy:                         

nr wojskowego dokumentu osobistego:      

3. Data i miejsce urodzenia:               

4. Adres zamieszkania, nr telefon do kontaktu, adres e-mail: 

                                                                                                            

 5. Miejsce pracy zawodowej / miejsce nauki:              

6. Nr telefonu w miejscu pracy/ nauki:                 

                                  Podpis kandydata 

Klub Żołnierzy Rezerwy „WIARUS" Liga Obrony Kraju w Płocku, 

09-400 Płock, ul. Norbertańska 6 
www.strzelnicaplock.pl e-mail: kzr_wiarus.plock@op.pl 

 
 
 
 

 

                                   Płock, dnia............................ 201... 



 
DECYZJA ZARZĄDU KLUBU 
 
 
 

Przyjęto / nie przyjęto* na członka Klubu w dniu ……………………………………………………… 

 

 

Wydano / posiada* legitymację członkowską ……………………………nr. ………………………… 

 

 

 

 

Podpis skarbnika                             Podpis sekretarza                             Podpis prezesa 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

   Klub Żołnierzy Rezerwy 
         „WIARUS” 
Liga Obrony Kraju w Płocku 
 
 
 
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Skreślony / przeniesiony w dniu ……………………………………………………………………… 
 

 
 
UZASADNIENIE : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
__________________           __________________        ______________________ 
     SEKRETARZ                       (Pieczęć Klubu)                       PREZES 

 
 
 
 

Klub Żołnierzy Rezerwy „WIARUS" Liga Obrony Kraju w Płocku, 

09-400 Płock, ul. Norbertańska 6 
www.strzelnicaplock.pl e-mail: kzr_wiarus.plock@op.pl 

 
 
 
 
 
 



WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO 
Na  podstawie  §  7  regulaminu  Polskiego  Związku  Strzelectwa  Sportowego  dotyczącego  egzaminów  stwierdzających  
posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego proszę o nadanie patentu strzeleckiego w następujących 
dyscyplinach: pistolet karabin strzelba gładkolufowa 

PESEL Numer telefonu komórkowego 

Nazwisko 

Imię pierwsze Imię drugie 

Data urodzenia  (dd–mm-rrrr) Miejsce urodzenia 

- - 

Adres zamieszkania:  ulica

Numer domu Nr mieszkania Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

- 

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy orzeczenie o nadaniu patentu  ma być wysłane na inny adres niż adres zamieszkania):  ulica

Numer domu Nr mieszkania Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

- 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Art. 7 pkt. 5 ustawy z 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133  poz. 883, z  2000 r. z późniejszy mi zmianami). 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i regulaminów strzeleckich oraz warunków uprawiania sportu strzeleckiego 
określonych przez Polski Związek Strzelectwa Spor towego; 

Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Do

wniosku załączam kopię dowodu wpłaty za egzamin na patent strzelecki. 

miejscowość, data ……………………………………………….. podpis wnioskodawcy………………………………………………. 

należy do naszego klubu od …………………………. 

sportową oraz został zapoznany z obowiązującymi 

pieczęć klubu data, podpis i pieczęć kierownika klubu 

Sportowego orzeczeniem z dnia ……………………………. 

stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 

dyscyplinach: 

data podpis 

ORZECZENIE lekarza medycyny sportowej: 
 

Stwierdzam, że stan zdrowia 
wnioskodawcy umożliwia bezpieczne 
uprawianie sportu strzeleckiego. 

 
 
 
 
 

………………………………    …………………………………… 
miejscowość, data  podpis i pieczęć lekarza 

Oświadczenie kierownika klubu: 
Oświadczam, że nas z klub jest członkiem Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, a wnioskodawca 

 
i odbył szkolenie wstępne z posługiwania się bronią 

 
przepisami i regulaminami. 

 

 
 
 

………………………    ………………….……………………………… 

 

KOMISJA EGZAMINACYJNA 
Stwierdzam, zaliczenie egzaminu na patent strzelecki 
w zaznaczonych dyscyplinach, zgodnie  z  § 9  
Regulaminu egzaminów dopuszczających do uprawiania 
sportu strzeleckiego 

 
pistolet  karabin  strzelba gładk. 

 

 
Protokół Nr ……………………………….. pozycja ……………. 

 
 

…………………………………………………………………. 
data i podpis sekretarza komisji egzaminacyjnej 

 

Orzeczenie Komisji Licencyjnej PZSS 
Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa 

nadała  wnioskodawcy  PATENT  STRZELECKI 

uprawiania sportu strzeleckiego w następujących 

pistolet  karabin  strzelba gładk. 
 
 
 

…………………..………  ……………………..……. 

 

   

   

                                      

                                      

                                        

                                      

                                      

                                        

                                     

                                       

                                        

            

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O  WYDANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy o sporcie z 25 czer wca 2010 oraz regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawiającej do
udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim proszę o wydanie mi licencji zawodniczej w zaznaczonych dyscyplinach: 

pistolet 
 

PESEL 

Oświadczam, że posiadam patent strzelecki Nr: karabin strzelba gładkolufowa 

numer patentu strzeleckiego (dotyczy osób pełnoletnich) 

Nazwisko 

Imię pierwsze Imię drugie 

Data urodzenia  (dd–mm-rrrr) Miejsce urodzenia 

- - 

Adres zamieszkania:  ulica

Numer domu Nr mieszkania Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

- 

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy orzeczenie o nadaniu patentu  ma być wysłane na inny adres niż adres zamieszkania):  ulica

Numer domu Nr mieszkania Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

- 

Zobowiązuję się do: 

przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w ty m także do poddania się 
odpowiedzialności dyscyplinarnej 

udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZSS 

przestrzegania warunków uprawiania sportu strzeleckiego 
Do wniosku dołączam kopię dowodu wpłaty za licencję zawodniczą i swoją fotografię (3,5x4,5cm) podpisaną na odwrocie. 

miejscowość, data ……………………………………………….. podpis wnioskodawcy………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE  rodzica (opiekuna) niepełnoletniego wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na udział we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim syna córki 

Nazwisko i imię rodzica lub prawnego opiekuna PESEL rodzica lub opiekuna podpis rodzica lub opiekuna 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czynnie uprawia 

członkiem klubu od dnia …………………………………………… 

przyznała  wnioskodawcy licencję zawodniczą

data podpis 

ORZECZENIE lekarza medycyny sportowej: 
(dotyczy wnioskoda wcó w nieposiadających patentu strzeleckiego) 

Stwierdzam, że stan zdrowia wnioskodawcy 
umożliwia bezpieczne uczestnictwo 

we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. 
 
 
 
 

………………………………    …………………………………… 
miejscowość, data  podpis i pieczęć lekarza 

OŚWIADCZENIE kierownika klubu: 
Oświadczam, że zgodnie z art. 38 ustawy o sporcie 

z 25.06.2010, wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem 

sport strzelecki. Stwierdzam, że wnioskodawca jest 

 
Nr licencji klubowej  ……………………………………….………… 

 

 
………………………    ………………….……………………………… 

pieczęć klubu  data, podpis i pieczęć kierownika klubu 
 

ZAŚWIADCZENIE  Wojewódzkiego Związku 
Strzelectwa Sportowego 

 

Zaświadczam, że klub wnioskodawcy jest zarejestrowany 
 

w ewidencji związku pod numerem  ……………….……… 
i wypełnia obowiązki wynikające ze statutu WZSS. 

 

 
 
 

……………….………    ……………………………..……………… 
pieczęć związku  data, podpis i pieczęć prezesa związku 

 

ORZECZENIE  Komisji Licencyjnej PZSS 
Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego orzeczeniem z dnia ……………………………. 

 
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie 

strzeleckim w następujących dyscyplinach: 
pistolet  karabin  strzelba gładk. 

Licencja zachowuje ważność do 31.12.20 …… roku 
 

 
…………………..………  ……………………..……. 

   

             

  

                                      

                                      

                                        

                                      

                                      

                                        

                                     

                                       

                                        

            

   
 

    

 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



W N I O S E K 
o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we 

 współzawodnictwie w sporcie strzeleckim na 2016r. 

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz regulaminu przyznawania i pozbawiania 
licencji  uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, proszę o przedłużenie ważności mojej licencji 
zawodniczej w zaznaczonych dyscyplinach: 

pistolet karabin strzelba gładkolufowa 

Nr patentu strzeleckiego: Nr posiadanej licencji: 

P E S E L Numer telefonu: 

Nazwisko i imię 

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających 

do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim, brałem(am) udział w następujących 

zawodach zgłoszonych do kalendarza WZSS lub PZSS 

201  roku w 

Oświadczam, że uprawiając sport strzelecki nie byłem karany dyscyplinarnie za wykroczenia 

            

…………………….……………….……. 
miejscowość, data 

………………………………………………………. 
podpis wnioskodawcy

  

POTWIERDZENIE  kierownika 
     
Potwierdzam zgodność wyszczególnionego przez wnioskodawcę udziału w zawodach strzeleckich 
i spełnienie warunków dotyczących przedłużania ważności licencji zawodniczej oraz oświadczam, 
że wnioskodawca spełnia warunki dotyczące przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał naszego klubu. 

…………………….……………….……. 
miejscowość, data 

………………………………………………………. 
podpis kierownika klubu 
   

 

 
Lp. 

 

 

 
Nazwa zawodów 

 

 

 
Data 

 

 
Miejsce 

zawodów 

 p
is

to
le

t 

k
a
ra

b
in

 

s
tr

z
e
lb

a
 

Zawody 
w kalendarzu 

WZSS lub 
PZSS 

 

 
Uwagi 

 

 

1. 
        

 

2. 
        

 

3. 
        

 

4. 
        

 

5. 
        

 

6. 
        

 

7. 
        

 

8. 
        

 

            

  

   

 

 

            

            

            

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

       

 

Nr egzaminu: 07845/MAZ/2015                                                                  

                                                                                                                           Płock, 15 października 2015 

……………………………………………………..                                                                                                                         

pieczęć bezpośredniego organizatora egzaminu 

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI                                                         

KARTA EGZAMINACYJNA 

 

Numer zestawu pytań                                                                   Numer pozycji     

                                                                                                                           w protokole     

 Dane osoby przystępującej do egzaminu                                                                 

NAZWISKO                                                                   IMIĘ                                   PESEL 

                                  

                                                                                    

CZĘŚĆ TEORETYCZNA                                              CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Numer 

pytania 
a b c 

 1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
              Liczba prawidłowych 

                              odpowiedzi 
 

 Liczba błędnych odpowiedzi 

                         na pytania 1-4 
 

               Egzamin zaliczony *)  
       Egzamin niezaliczony*)  

                                                                                           Podpisy członków komisji egzaminacyjnej: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

*) właściwe zaznaczyć „X” 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………                                                                                                                                                                                                   

              podpis egzaminowanego                                                                                                                  szare pola wypełnia komisja egzaminacyjna 

 
 

Dyscyplina 
Egzamin 

zaliczony*) 

Egzamin 

niezaliczony*) 

pistolet   

karabin   

strzelba gładkolufowa 
  

 

 

 

 

 

 

    


