Jak uzyskać pozwolenie na broń palną sportową?
Broo palna sportowa jest to każda broo, długa czy krótka z lufami gwintowanymi
w kalibrze do 12 mm z ograniczeniem bez broni automatycznej, może byd samopowtarzalna
i szybkostrzelna, zarówno współczesna jaki historyczna, a także broo gładkolufowa do 19,7 mm.
Broo czarnoprochowa i pneumatyczna z energią do 17 J jest bez pozwolenia.
Broo palną sportową wraz z amunicją po uzyskaniu pozwolenia można trzymad w domu
i zabierad ją na strzelnicę.
W Polsce nie jest trudno uzyskad pozwolenie na broo, ale wymaga dośd dużego wysiłku, czyli
należy byd odpowiednio zdeterminowanym, a także trzeba byd dorosłym, niekaranym
i zdrowym oraz mied „trochę” czasu i pieniędzy.
Całą przygodę ze strzelectwem sportowym trzeba zacząd od członkostwa w stowarzyszeniu
o charakterze strzeleckim, czyli po prostu trzeba się zapisad do klubu strzeleckiego. (koszty
zapisu do Klubu Strzeleckiego Kołobrzeg na dzieo 31.12.2016 r. to 100 zł wpisowe plus 240 zł
składka roczna).
Kolejny etap to jest uzyskanie kwalifikacji strzeleckich, czyli chodzi o „Patent Strzelecki”. Do
egzaminu na Patent strzelecki można przystąpid, po co najmniej 3 miesięcznym stażu w klubie
strzeleckim, gdzie pod okiem instruktora uczymy się posługiwania bronią. Egzamin na patent
kosztuje 400 zł plus koszty badania lekarskiego oraz zalecany jest kurs przygotowujący do
egzaminu w kwocie ok. 100 zł. Nie obowiązkowo można sobie zażyczyd w cenie 60 zł plastikową
Kartę Patentową.
Egzamin na patent składa się z 2 części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej trzeba
znad:
- ustawę o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej postawie,
- zasady bezpieczeostwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
- regulaminy strzeleckie PZSS i ISSF,
- budowę, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych,
- przepisy kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią,
- pierwsza pomoc medyczna.
Egzamin taki nie jest trudny do zdania, a w sieci krąży wiele pytao wraz z odpowiedziami.
Częśd praktyczna to strzelanie dla każdej z dyscyplin: pistolet, karabin i/lub strzelba
gładkolufowa.
Po uzyskaniu patentu strzeleckiego praktycznie z automatu występuje się poprzez swój klub
strzelecki o wydanie Licencji uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie
strzeleckim. Licencję, zwaną „zawodniczą” otrzymuje się z PZSS i ważna jest do kooca danego
roku kalendarzowego. W kolejnych latach, czyli co rok, trzeba ją odnawiad, warunkiem jest

udział w zawodach w 4 konkurencjach dla głównej dyscypliny oraz po 2 starty w każdej kolejnej
dyscyplinie. (koszt licencji ok. 60 zł na rok w tym jest opłata do wojewódzkiego związku).
Kolejnym etapem uzyskania pozwolenia na broo są badania lekarskie, czyli uzyskanie
zaświadczeo od uprawnionego lekarza i psychologa (wykaz takich lekarzy jest na stronie WPA
KWP) koszt takich badao jest bardzo zróżnicowanych i wynosi od 400 do 600 zł.
Ostatnim etapem jest złożenie podania do Wydziału Postępowao Administracyjnych Komendy
Wojewódzkiej Policji. Do podania załączamy:
- potwierdzenie posiadania patentu strzeleckiego,
- potwierdzenie posiadania licencji zawodniczej,
- potwierdzenie bycia członkiem klubu strzeleckiego,
- dwa orzeczenia od lekarzy,
- skan opłaty skarbowej,
- zdjęcie legitymacyjne.
Teoretycznie to powinno wystarczyd do otrzymania pozwolenie na zakup wnioskowanej ilości
i rodzaju broni wraz z amunicją. Na tym etapie policja weryfikuje jeszcze czy osoba nie była
karana, czy się nie awanturuje w domu, w pracy, w sąsiedztwie, należy się także spodziewad
wizyty dzielnicowego. Często policja chce, aby już na wstępie wykazad się startami w zawodach
w konkretnym rodzaju broni poprzez dostarczenie odpowiednich komunikatów z zawodów,
może to pomóc w uzyskaniu żądanej ilości i rodzaju broni, ale w praktyce ilości są redukowane.
Jeśli wszystko jest w porządku otrzymujemy pozwolenie na broo.
Kolejnym dużym wydatkiem jest zakup w odpowiedniej klasie zabezpieczeo szafy na broo, którą
montujemy w domu.
Następnie znowu zwracamy się do policji o wydanie „promes”, czyli Zaświadczeo
upoważniających do zakupu broni. Na tej podstawie możemy już zakupid wymarzoną broo,
którą w ciągu pięciu dni wraz z dowodem kupna dostarczamy do zarejestrowania w Wydziale
Postępowao Administracyjnych. Otrzymujemy następnie „czerwoną” Legitymację posiadacza
broni wraz ze zdjęciem.
Łącznie na cały ten proces potrzebujemy około 8-12 miesięcy.
Wytrwałym, (co jest pożądane w strzelectwie) życzę przyjemności ze strzelania i uzyskiwania
wysokich wyników w zawodach, a także dużo kasy na amunicję i dużo miejsca w domu na
puchary.
Pozdrawiam i zapraszam do wstępowania w nasze szeregi.
Prezes KLUBU STRZELECKIEGO KOŁOBRZEG

